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Tûzpróba 2009 Hétmilliós bírság

A sárbogárdi önkormányzati hivatásos tûzoltóság második alkalommal rendezte meg a térség iskolái számára „Tûzpróba 2009”
címmel a tûzrendészeti ismeretterjesztõ vetélkedõt.

Egyik olvasónk jött be a szerkesztõségbe azzal a hírrel, hogy a Volán-telepen napok óta ott áll egy olasz kamion. Még a múlt héten a
sárbogárdi rendõrök állították meg, és hétmillió-egyszázezer forintra megbüntették két óra túlvezetés miatt. Mivel ennyi pénz
nem volt nála, itt tartották, s a Volán-telep zárt parkolójában kellett megvárnia, hogy elküldjék neki a bírságra a pénzt. A kamion
cipõt vitt Romániából Olaszországba. Közben jött egy üres kamion, abba átrakták az árut, hogy azt továbbvigyék a megrendelõnek, a kamionosnak viszont maradnia kellett. Mivel se élelmet, se
pénzt nem hozott magával, és napok óta ott várakozott teljesen
összeszakadva, reményt vesztve, étlen-szomjan, megszánták, és
vittek neki ebédet meg valami ennivalót a környékbeliek. Õk is hitetlenkedtek, hogy ekkora bírságot szabtak ki erre az emberre, de
hát ott voltak a kezében a határozatok és ott volt a csekk, amire
ráírták az összeget.

Folytatás a 2. oldalon.

Húsvéti vásár
Rendszeresen tartanak kiállítással, „alkotóházzal” egybekötött
vásárt a Sárszentmiklósi Klubkönyvtárban helyi és környékbeli
kézmûvesek részvételével. Így volt ez a húsvétot megelõzõ hétvégén is. Az érdeklõdõket kint, a napsütésben gazdag fonottáru-választék és Zocskár Zsuzsanna ékszerei fogadták, bent a katolikus
alapítvány és a Pro-Team Kht. árulta portékáit, valamint a cecei
Kacz Pálné kínálta csodaszép csipkéit. Szabóné Czuczai Katalin
és lánya, Zsuzsika is kiállította gyöngyékszereit. A gyerekek díszeket készíthettek az ünnepre Tauz Istvánné, Farkasné Sobor Ágnes, Csatáriné Somogyvári Erzsébet és Babos Ágota segítségével.
Hargitai Kiss Virág

Kérte a fent említett olvasónk, járjak utána, hogy is van ez. Azt
mindenki tudja, hogy az államcsõd veszélye miatt üres az államkassza, és a rendõrségi béreket se tudják idõben kifizetni, de hogy
az állam a rendõrökkel bírságokból akarja beszedetni az államkassza hiányát, az minden határon túlmegy.
Megkérdeztem Enczi Józsefet, Sárbogárd rendõrkapitányát az
esetrõl. Éppen betegállományban volt otthon, de készségesen válaszolt kérdéseimre. Bár hozzátette: az ügy részleteit nem ismeri.
Elképzelhetõnek tartotta, hogy sorozatos szabálysértésekkel,
kétórás túlvezetés mellett összegyûjthetett ekkora bírságot egy
kamionos. A rendõrségnek nincs lehetõsége még mérlegelni sem,
hogy mekkora bírságot szab ki. A tachográfkorongok 28 napra
Folytatás a 2. oldalon.
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Tûzpróba 2009 Hétmilliós bírság
Folytatás az 1. oldalról.

Folytatás az 1. oldalról.

Ezt megelõzõen az iskolákban a pedagógusok tartottak a gyerekeknek felkészítõ elõadásokat, majd a tûzoltóságtól kapott tesztlapok kitöltésével választották ki azokat a gyerekeket, akik képviselték a versenyen az iskolát.
E hét keddjén rendezték a „Tûzpróba” zárásaként a sárbogárdi
tûzoltóságon az egész napos versenyt, melyre hét iskola tizenegy
csapattal nevezett. Mezõszilasról, Alapról, Dégrõl egy-egy csapat, a töbörzsöki Szent Istvánból, az alsószentiváni, lajoskomáromi és a sárbogárdi iskolából két-két csapat érkezett a versenyre.

visszamenõleg mutatják a túlvezetési szabálytalanságokat, és a
számítógép automatikusan kiírja, hogy ezért mennyi a büntetés.
Amióta ez a rendelet életbe lépett, tapasztalható például, hogy a
63-ason jóval kevesebb a túlsúlyos kõszállító autó.
A kapitány által elmondottakat megerõsítette a rendõrkapitányság ezzel az üggyel foglalkozó illetékese is.
Mivel még ezek után is maradtak bennem kételyek, felkerestem
egy fuvarozással foglalkozó ismerõsömet, aki az elmondottak
alapján megerõsítette: valóban össze lehet szedni ekkora bírságot. Sokszor õ is a rendõrök elõl bujkálva megy az utakon, mert
sajnos Magyarországon a világ legszigorúbb bírságolási rendszerét vezették be, amit a franciáktól vettek át. Sajnos ez a követelmény magyar viszonyok közt betarthatatlan. Nincsenek például
õrzött parkolók. Ha egy kamionos ott áll le, ahol kötelezõen ki
kell töltenie a pihenõidejét, kirabolják, mert nincs megfelelõ közbiztonság.
Kaptam egy bírságolási táblázatot is az ismerõsömtõl. Ebbõl kiolvasható, hogy például 6 perc túlvezetés felett már százezer a bírság, 90 perc felett 400.000 Ft, erre ráfejelnek, ha ez többször elõfordul, vagy ha nem tartja be a sofõr a pihenõidõket.
Persze, mindenki tudja, hogy egy elalvás miatt iszonyatos tömegszerencsétlenségek történhetnek. Tehát kell a szigorítás, és bizonyára ezek a szigorú rendeletek elõbb-utóbb az árufuvarozás jelentõs részét visszaterelik a közutakról a vasútra, és ekkora bírságok mellett megéri majd a kamiont vonatra tenni Romániában az
olasz célállomásig. Ehhez, persze, a vasúti közlekedésnek is fejlõdnie kell.
Mindenesetre jó lenne tudni, hogy a rendõrséggel beszedetett hatalmas bírságtömeget mire fordítja az állam. Lesz-e ebbõl a pénzbõl közbiztonság, jobb utak, jobb vasúti közlekedés, vagy ezek a
pénzek is elfolynak a semmibe, tûzközeli barátok zsebébe?

Délelõtt tesztlapok kitöltésével elméleti tudásukról adtak számot
a gyerekek, majd ezután az Ifjúsági parkban játékos versenyeken
vettek részt, ahol sok érdekes feladatot kellett megoldaniuk. Égõ
házból (füsttel teli sátorból) kellett kimenteni egy ember nagyságú bábut, váltóversenyen poroltót, fecskendõt vittek egyik helyrõl
a másikra, sisakban vízzel kellett megtölteni egy edényt, fecskendõvel távolról beletalálni egy lyukon keresztül egy tartályba,
focilabdát vízsugárral akadályok közt átvezetni stb.

Hargitai Lajos

Több mint hétezren
kerültek utcára

A feladatokat sikeresen megoldották a gyerekek, ezért pontkülönbség alig volt a csapatok között. Elsõ lett Mezõszilas csapata,
második Alap, harmadik Dég, negyedik a töbörzsöki Szent István
iskola csapata. Az elsõ három helyezett kupát, az elsõ ráadásként
ajándékot is kapott, valamint a csapat részt vehet egy budapesti
kiránduláson a tûzoltóság költségére, ahol megtekinthetik a tûzoltómúzeumot, és kapnak egy ebédet a Szent Flórián étteremben.
Ez a nap nagy élményt jelentett minden gyereknek, az elsõ helyezett csapat számára meg bizonyára feledhetetlen élményt ad majd
a jutalomkirándulás.

Több mint hétezren kerültek utcára eddig a Közép-Dunántúlon.
Ezen belül Fejér megyében a Sárbogárdi kistérségben a legsúlyosabb a helyzet. A regisztrált munkanélküliek száma itt a legmagasabb: a megyei átlag kétszerese, 22 %. Több mint kétezer ember
vesztette el az állását a megyében a válság kezdete, tavaly október
óta. A megszokott februári csúcs után ebben az évben márciusban
is nõtt a munkanélküliség, és további növekedés várható, mert a
nagy cégektõl õsszel és télen elbocsátott dolgozók közül sokan
ezután válnak ténylegesen munkanélkülivé.
A KSH március végi adatai szerint a sárbogárdi kistérségben 2048
a regisztrált munkanélküliek száma. Ez 97-tel több az elõzõ havi,
és 409-cel az elõzõ évi adatokhoz képest. A nyáron további bejelentésekre lehet számítani, mert sokaknak a felmentési ideje még
ezután jár le.
A Sárbogárdi kistérség sokkal jobban megszenvedi a válságot,
mint más térségek. Ennek fõ oka, hogy itt az összes termelõüzem
bezárása óta szinte alig van munkalehetõség. A munkát vállalók
többsége Székesfehérvárra jár dolgozni, s mint tudjuk, éppen Székesfehérvár térségében volt a legtöbb gyárbezárás a válság kezdete óta. És persze az elbocsátás is elsõsorban a távolról bejárókat
sújtja leginkább.
A kereset nélkül maradó családok tartalékai várhatóan õszre elfogynak, és hogy azután mi lesz, még megjósolni sem lehet.

Hargitai Lajos

Hargitai Lajos
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15 éves a Sárvíz Fúvószenekar

MENETREND
Még nincs megoldás

Abán ez az év a jubileumok éve. A visszatekintés pedig erõt ad az újabb fejlõdéshez.
Van mire visszatekinteni, van mibõl erõt
meríteni, hiszen vannak olyan értékek,
amik a kitartó, folyamatos és szerves fejlõdés részeként láttak napvilágot a Sárvíz
térségében. Sok ötlet, kezdeményezés született, sok magot elvetettek, amikbõl nagyon sok szárba szökött, miközben
gyökereivel az anyaföldbe kapaszkodott.
A fúvószenekar is ilyen mag volt 15 évvel
ezelõtt. Aki gyerekként kezdett benne zenélni, abból ma már szép szál legény, leány
vált. A sok kis mag beérett, közösséggé és
családdá vált. A fúvósok a zenében rejlõ
energiákat megtáltosítva összekovácsolták a közönséget, a falu közösségét, útra
kelve pedig határokon túli kapcsolatokat,
barátságokat kötöttek.
A 15 évhez 15 gondolatot adott Kossa Lajos polgármester. „A kreatív tettek fokozzák
a világ szépségét; adnak valamit a világnak,
sosem vesznek el belõle semmit. Ha kreatív
ember érkezik a világba, fokozza a világ szép-

ségét — itt egy dal, ott egy festmény. Hatásukra a világ jobban táncol, jobban szeret, jobban meditál. Amikor elhagyja ezt a világot,
jobb világot hagy maga után. Talán senki
sem ismeri, talán ismeri valaki, de nem ez a
lényeg — a világból egy jobb világot csinál,
egy mérhetetlenül kiteljesedettet, mert az életének belsõ értéke van.”
A Sárvíz Fúvószenekar 45 alkotó lélek kis
családja. Jubileumi koncertjükön barátok,
rokonok, zenekedvelõk, ismerõsök, a szélesebb család töltötték meg az abai Kultúr
Közösségi Ház nagytermét. Elõadásukban
a szemünk láttára bontakozott ki az elmúlt
15 év. Elõször csak néhányan zenéltek,
mint a megalakulás idején. Régi képek, videofelvételek röppentek a kivetítõre. Aztán a számok közti szünetekben újabb és
újabb zenekari tagok ültek közéjük játszani. A végén teljesen megtelt a színpad, és
elemi erõvel áradt felénk a zene, a zene, a
zene...
Hargitai Kiss Balázs

Sikeres szilasi szereplés
a megyei Bendegúz versenyen
A mezõszilasi Németh László ÁMK nagy
hangsúlyt fektet az oktatás minõségére, s
szinte minden jelentõsebb felmenõ rendszerû versenyben képviselteti tanulóival az
intézményt. Így volt ez a Bendegúz verseny
tekintetében is. Az iskola 21 tanulója jutott
a megyei döntõbe, s ott az alábbi eredményeket érték el:
2. évfolyam — Fekete Viktória 4. hely;
3. évfolyam — nem volt helyezett;
4. évfolyam — Kovács Kinga 5. hely;
6. évfolyam — Prikkel Ákos 2. hely.
A 7 és 8. évfolyamon az elsõ nyolcban nem
volt tanulónk.

/H/

Az Én
Sárbogárdom
Képzõmûvészeti, irodalmi és
kézmûves alkotópályázat
Sárbogárd lakói ezer szállal kötõdnek a városhoz. Utcák, épületek, hangulatok, rendezvények és számtalan
emlék egy-egy láncszem, amely láthatatlanul beleivódik kisgyermekkorunktól kezdve egész lényünkbe. Ezt
az érzést szeretné a Sárbogárdi Múzeumbaráti Kör felszínre hozni a mûvészetek tetszõleges mûfajaiban (rajzolás, festészet, fotó, vers, novella,
szobrászat, iparmûvészet, bármely
kézmûves tevékenység) alkotó amatõröknek és profiknak. A pályázatot
három kategóriában hirdetjük meg:

5—14 év
(óvodás, általános iskolás),
15—18 év (középiskolás),
18 év feletti (felnõtt).

1. évfolyam — Juhász Viktória 8. hely;

5. évfolyam — Sári Stefánia 4. hely;

Március 26-án a kistérség polgármesterei tárgyaltak a vasúti menetrendrõl.
Erre meghívták a MÁV Start képviselõit is. A polgármesterek számon kérték
azokat az ígéreteket, amelyeket a vasút
tett, miszerint olyan irányban javítanak
a közlekedésen, hogy a munkába járó
utazóközönség közvetlen személyvonattal idõben el tudjon jutni Budapestre a munkahelyére. A polgármesterek
nem elégedettek az eddigi változtatásokkal.
Tóth József, Nagylók polgármestere kifejtette, hogy a szolgáltató nem tartotta
be az ígéretét, mert a nagylóki utazóközönség továbbra sem tud kellõ idõben
vonattal munkahelyére eljutni. Kérték
a MÁV Start képviselõit, hogy a következõ találkozásra a jövõre vonatkozó
konkrét elképzeléseket, javaslatokat
fogalmazzanak meg, és mielõbb találjanak megoldást az utazással kapcsolatos
problémákra.

Prikkel Ákos a magyar mellett az angol
nyelvvel is jól bánik, hisz bekerült a „London Bridge” angol nyelvi verseny országos
döntõjébe.
NLÁI

Az elkészült alkotásokat szakmai
zsûri értékeli. Az alkotásokat lehetõleg kiállításra kész állapotban juttassák el 2009. május 15-éig a Madarász
József Városi Könyvtárba.
Múzeumbaráti Kör
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BEÍRATÁS
A 2009/2010-es tanévre történõ általános
ISKOLAI beíratás idõpontjai:
2009. április 21-22-23.
(kedd-szerda-csütörtök)
7.30—16.00 óra között
fogadjuk a kedves szülõket.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáskor a gyermek lakcímkártyáját, a gyermek születési
anyakönyvi kivonatát és az iskolaérettséget
igazoló óvodai szakvéleményt kell bemutatni.
Ekkor kérünk 550 Ft-ot a diákigazolványra és 1
db igazolványképet.
ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola
A 2009/2010-es nevelési évre történõ
ÓVODAI beíratás idõpontjai:
2009. április 21-22-23.
(kedd-szerda-csütörtök)
7.30—16.00 óra között
fogadjuk a kedves szülõket.
A beíratáskor szükséges bemutatni a gyermek
lakcímkártyáját, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, valamint a gyermek egészségét, fejlettségét igazoló orvosi igazolást.
ÁMK Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda

BEÍRATÁS
Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy a leendõ elsõ
osztályos tanulók beíratására a MÉSZÖLY
GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN az alábbi idõpontokban kerül sor:
2009. április 21. 8.00—15.30
2009. április 22. 10.00—17.00
2009. április 23. 8.00—14.00
A leendõ elsõ osztályos tanulók beíratására a
SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN az
alábbi idõpontokban kerül sor:
2009. április 21. 8.00—10.00,
14.00—16.00
2009. április 22. 8.00—10.00,
14.00—16.00
2009. április 23. 8.00—14.00
Iskolavezetés

BEÍRATÁS
Értesítjük a kedves szülõket, hogy a ZENGÕ
ÓVODÁBAN a 2009/2010-es nevelési évre történõ beíratásra az alábbi idõpontokban kerül
sor:
2008. április 21-22-23.
8.00–16.00 óráig.

Cím: Sárbogárd, Mikes köz 3., illetve
Sárbogárd, Szent István u. 49.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,
– lakcímkártya.
Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig fogadja a gyermekeket.
Koncz Jánosné intézményegység-vezetõ
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Fájni fog!
Világválság van, ez köztudott, s ebbõl a mi
kis országunk sem maradt ki. Szabad utat
kapott a Bajnai-féle megszorító csomag.
Nem ért bennünket váratlanul, a válság jelei már elõbb is megmutatkoztak, érezhetõek voltak úgy gazdasági, mint társadalmi
területeken. S most mégis, hogy mindez
valósággá válik, a tervezett elvonások különösen bennünket, kisnyugdíjasokat még
érzékenyebben érintenek.
Mindezeket figyelembe véve nem tétlenkedhetem, nem várhatok tovább, ki kell
dolgoznom szerény kis éves költségvetésem irányszámait, figyelve az elvonásokra
(13. havi nyugdíj nem lesz évekig, se nyugdíjemelés).
Hogy talpon tudjak maradni, kidolgoztam
hát a saját szisztémámat, amelyet most itt
ismertetek. Ezek kizárólag egyénre szabottak, de nagyon fognak fájni.
— Hogy a jövõben elkerüljem a gazdasági
csõdöt, amely a politológusok szerint is
egyre jobban fenyeget, a legsürgõsebben
fel kell hagynom eddigi pazarló életmódommal. Élelmet és bármit csak akciósan
vásárolhatok.
— Disznóhús helyett csak pulyka-, vagy
csirkeszárnyat vehetek. De nagyon jó paprikást tudok fõzni a csirkelábakból is, csak
az a baj, hogy ritkán kapható — azok a fránya kutyások cekkerszámra viszik.
— Nem dobom ki nagyanyám, anyósom
még meglévõ, 50 éves fazekait, lábosait;
sok finom étel megfõtt már bennük, és
olyan szép patinásak! Újból elsúrolom inkább õket.
— Kisebb mûanyag tálban mosogatok,
hogy ne pazaroljam a vizet, de folyóvízben
öblítem az edényeket.
— Nem fürdök teli kád vízben, zuhanyozok inkább, de a jövõben többször lemosakszom majd a nagy lila lavóromban, mint
16 éves koromban.
— Csapvizet iszom, nem veszek cukros,
egészségtelen üdítõket. (Bort azért majd
iszom néha, de nem prédikálok vizet, mint
poloitikusaink.)
— Nem veszek franciasalátát a sonka mellé húsvétra, és feketeerdõ desszertet sem,
ami mindig kísértésbe hoz. Így a cukorszintem sem megy fel.
— Nem engedek a csábításnak, ha a turkálóban meglátok egy szép muszlinblúzt,
úgyis annyi a rongyom, el sem tudom hordani. És egyáltalán, minek úgy kiöltözködni? Ki a franc néz meg engem?
— A villannyal, gázzal is spórolok, éjjel hûvösben szeretek aludni.
— Húsvéti lapokat sem küldök, drága a
feladása, majd telefonon intézem.
— A gyógyszereken nem tudok spórolni.
Nem akarok idõ elõtt elpatkolni!
— A papírszalvétákat kettõbe vágom, így a
százból kétszáz lesz, ami elég legalább 2
hónapig.

— Nem veszek holmi haszontalan, hivalkodó üveggyöngyöt meg karperecet, mert
még az sem kopik el, ami van.
— A piperéken is sokat spórolok, mert a
lányom ellát parfümökkel, krémekkel,
szappanokkal.
— Eddig, ha leszaladt a szem a harisnyámon, kidobtam a kukába. A jövõben inkább megstoppolom, mint a 60-as években.
— Összegyûjtöm a szalonnabõröket, és
tarkababbal együtt beáztatom. Nagyon finom levest készítek belõle (már kipróbáltam!), így nem kell csülköt venni.
— A bulvárlapokat sem veszem meg, mert
a könyvtárban „ingyen” elolvashatom, kikölcsönözhetem, így megtudom a sztárpletykákat is.
Hát, dióhéjban ennyi lenne az én válságkezelõ programom. Ha még van valakinek a
nyugdíjas társaim között jobb ötlete, írja
meg bátran, hogy tanuljak belõle!
Megéltünk mi már sokféle megszorítást, s
mégis itt vagyunk. S most fogódzkodjanak
meg — én ettõl az újtól 73 évesen sem félek! Igaz, nagyon fáj a 13. havi elvétele, de
majdcsak átvészeljük ezt is. Fontos, hogy
ne veszítsük el az önbizalmunkat, életkedvünket, munkakedvünket.
Mégis van, ami már most nagyon aggaszt,
és ebbe nem lehet belenyugodni. A tévében hallgatva a politológusokat, pszichiátereket, várható, hogy a jövõben a nehéz
gazdasági körülmények hatására növekszik a bûnözési hullám, ami már most is
érezhetõ.
Úgy vélem, az elkövetkezõ idõben a bûnüldözõ szerveknek még nagyobb szigorral
kell fellépniük a rablások, erõszakos cselekedetek elkövetõivel szemben. De hogy ez
a gyakorlatban is megvalósuljon, a jogalkotóknak még sokat kell igazítani a btk-n.
Jó lenne még egy ideig olyan társadalomban élni, ahol a jogok érvényesülnek, ahol
az utcán nem ütnek el embereket, és ravasz módon nem rabolják ki az idõs nyugdíjasokat, megfenyegetve, esetleg pár ezer
forintért megölve õket.
Nem szeretnék félni, amikor az OTP-be
megyek a nyugdíjamat felvenni, hogy mikor lép be egy rabló fegyverrel és símaszkban, hogy leterítsen bennünket, ügyfeleket. Fontosnak tartanám, hogy a védekezés módszereit a médián keresztül még
jobban tudatosítsák a lakossággal. Szeretném, ha a személyvonatokon is mindenki
nyugodtan utazhatna, s nem kellene félni
attól, hogy a szervezett bandák elveszik értékeinket, nem egyszer késsel fenyegetõzve.
Reméljük, minderre nem kell sokáig várni.
Bízom abban, hogy a megszorító csomag
kínál egy ilyen lehetõséget is.
Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika
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A Bogárdi TV üzenõfaláról
— Én már beletörõdtem, hogy elvették tõlem az országom, privatizálták a munkahelyem, gumilövedékkel fogták be a számat.
Nincsen hazám, csak a szívemben. Ha a
föld, a kincsek kellenek nekik, hát vigyék,
legyenek vele boldogok. De a szívembõl a
magyarságot csak a szívemmel együtt téphetik ki! (Lánczos)
— Mindenki csak panaszkodni tud, hogy
milyen állapotban van a sárbogárdi mentõállomás, de senki nem tesz azért, hogy ez
megváltozzon. A neten találtam egy helyet, ahol be lehet nevezni a mentõállomásunkat, és talán egy kis segítséget is kapna
a város, hogy igazán szép lehessen!
http://www.segitsokosan.hu — Itt lehet ezt
a honlapot megnézni, és szavazni is lehet a
kedvenc mentõállomásunkra! Szerintem
érdemes lenne megpróbálni, vesztenivalónk nincs!!! (Timi)
— Tiszteletem. Szeretnék kábeltelevízióra
elõfizetni, mert csak az RTL, TV2, MTV1
mûsorát tudom fogni. Az Árpád utcában
lakom. Köszönöm! (Laci)
— Emberek! Mit szóltok az újabb MSZPszínjátékhoz? Nem tudom, hol élünk!
(Czaffer Zoltán)
— A polgármesterünk és a sleppje nem
akarja követni a kedves „fõnökük” példáját? Mert, ugye, nemrég még Fletó volt a
fõnökük. (Lelkük mélyén még talán most
is?) Csak azóta fordultak, mert ezt kívánta
a SAJÁT érdekük. Nem a város és polgárainak az érdeke lenne a fontosabb? (Rohonczi Gábor)
— A mi polgármesterünknek mindig az a
fõnöke aki éppen jobban áll! Vannak még
páran a képviselõ-testületben! (Czaffer
Zoltán)
— Válasz az engem megszólítónak: „Kedves” Rohonczi! Nincs sleppem, nem fõnököm a távozó miniszterelnök, és nekem a
város érdeke a legfontosabb, ha hiszi, ha
nem. Ön engem már annyit „piszkálgatott” (csúnyábban is írhatnám), hogy felmerül a gyanú, hogy valami hiányérzete
van esetleg. Ha ez így lenne, segítsen s egyben könnyítsen önmagán, és reméljük, jó
hatással lesz az állapotára. (Juhász János)

— Bizony, van sleppje. Sajnos nem a város
érdeke a legfontosabb Önnek, ezt mutatja
a város helyzete. A könnyítésen már gondolkodtam én is, az Ön segítségével. Mikor
ér rá? Nahát! Hogyhogy olvassa ezt a
szenny-, vagy bulvársajtót? (Rohonczi Gábor)
— A polgármester megint megnevettetett!
A lakók érdekeit nézi??? Mekkora a munkanélküliség? Fejlõdött a kultúra, a sport,
az utak frankón járhatóak??? Mirõl beszél, polgármester úr? Önök elfelejtik,
hogy csak alkalmazottak, és a megbízóik a
választópolgárok, akiknek az adójából élnek! Sajnos a törvények szerint csak 4
évente lehet elküldeni haza Önöket!
Rossz törvény. Nem kell a válságra hivatkozni, az nem olyan régen tart! (Czaffer
Zoltán)
— Bízom abban, hogy a „Juhász János”
néven bejegyzett üzenetet nem Sárbogárd
város polgármestere írta! Ha ez mégis így
lenne, akkor itt a városban valami igen
nagy baj van! (Amennyiben nem a város elsõ emberérõl van szó, így az üzenetet író
személy legközelebb valami megkülönböztetõ, egyéb jelzéssel lássa el magát.)
(Tybor)
— Nagy meglepetés számomra, hogy Juhász János is használja az üzenõfalat. Még
azt írja, hogy nincs sleppje! A sleppje nélkül nem is boldogulna. Azt írja, hogy Neki
a város érdeke a legfontosabb! Én meg úgy
látom, hogy csak a saját érdeke a fontos,
mert különben nem állt volna át a Fideszhez. Vagy nem jól látom? (garfild)
— Vigyázzatok! A 63-ason az OTP-nél
mérnek a zsernyákok! (Zsóti)
— Ebben a hónapban megkaptuk a „kedves” teljesítményadót. Ismerõseim körében mindenki kétszer. Egyet ajánlva, egyet
meg simán. Utánakérdezõsködtem, és akiket megkérdeztem, mindenki kettõt kapott. Ennyi pénze van az önkormányzatnak? Az utcák meg járhatatlanok? Persze
majd ezt is rajtunk akarja behajtatni a Juhász. Amit õk elszúrtak, majd mi megfizetjük. (olvasó)
— Az Árpád utcai lakóknak üzenem, hogy
szervezzük az aláírásgyûjtést az utcában a

Vélemények a Bogárdi
TV üzenõfaláról
helyi kábeltévé-kiépítéssel kapcsolatban.
Ha becsengetek, ígérem, rövid leszek.
(Csendes Tibor)
— Nedoba és Gál Sanyi, remélem, elégedett, amikor az itt lakókat büntettetik a
rendõrséggel. Viszont vasárnap délelõtt,
amikor a mezõgazdasági gépek tárcsákkal,
ekékkel versenyt rendeztek az Attila utcában, akkor hol voltak? Az nem számít?
Csak az, ha 32-vel megy valaki a lakó-pihenõ övezetben? (Lakó az Attila utcából)
— A „Lakó az Attila utcából” nevû fantomnak üzenem, hogy én senkit nem büntettetek, bár szívem szerint jó néhány bunkót küldenék pótvizsgára KRESZ-bõl.
Sajnálom, hogy állam bácsi nem jött még
rá, hogy õk lennének az igazi bevételi forrás, és nem a minimálbér megadóztatása.
(Gál Sanyi)
— Balesetveszélyre szeretném felhívni
azon kerékpárosok figyelmét, akik elõszeretettel kerékpároznak az Ady E. úti járdán! Már lassan nem lehet kimenni a mellékutcából a fõútvonalra, mert nem tudja
az ember, hogy mikor jön neki a kocsijának
egy kerékpáros. Úgy gondolom, hogy ez ellen is tenni kellene valamit, addig, amíg
nem lesz valami komolyabb baleset. (csillag)
— Nem a bringások ellen, hanem értük kéne tenni. A 63-as út életveszélyes a bicikliseknek, gondoljatok csak az út menti kátyúkra az egyik oldalon, a száguldó kamionokra a másik oldalon, a körülnézés nélkül
lelépõ gyalogosokra szembõl stb. Ha több
lenne a biciklis, kevesebb lenne az autó.
De ez kinek érdeke, amíg az autósokat jól
meg lehet fejni? (Zsóti)
— Varga Gábor cecei polgármester már
kezd unalmas lenni a Bogárdi TV-ben.
Vagy így akar országgyûlési képviselõ lenni? Dolgozni kéne neki egy kicsit, mutassa
meg, hogy a két kezével mit tud elérni.
(Mindegy, hogy ki)
Összeállította: Hargitai Lajos

A nagy sikerre való tekintettel újra szeretettel várjuk a mészölyös szülõket,
barátaikat, az iskola pedagógusait, dolgozóit, akik emlékeznek még a
nyolcvanas, kilencvenes évek fergeteges DISZKÓPARTIJAIRA!
Itt az ideje, hogy felelevenítsük a régi szép idõket!
Újra táncra hívunk hát a Mészöly Géza Általános Iskola aulájába, ahol

2009. április 18-án 20 órától

NOSZTALGIADISZKÓT rendezünk!
Belépõjegyek csak elõvételben, az iskola portáján (8—15 óráig)
kaphatók 700 Ft-os áron (ami egyben tombolajegy is!).
Az est bevételével alapítványunkat gazdagítjuk!
SZMK, Iskolaszék
Diákok a rendezvényt nem látogathatják!
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Tájékoztató elõadás a Bajtársi Egyesületnél
Kedd délután a Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd tagjai és a meghívást elfogadó érdeklõdõk számára „A Magyar Honvédség jelene és fejlesztésének irányai” címmel tartott
elõadást Birinyi István mérnök ezredes, a HM
Haderõtervezési Fõosztályának osztályvezetõje. Az elõadás apropóját hazánk 10 éves NATO-tagságának közelmúltbeli évfordulója
adta.
Az elõadás keretében Birinyi István szemléletesen mutatta be azt a folyamatot, ahogyan a
90-es évek tömeghadseregétõl napjaink professzionális haderejéig eljutottunk. Kitért az
elõadó a bekövetkezett változásokat indikáló
nemzetközi folyamatokra is. Szó volt napjaink
Magyar Honvédségének azon erõsségeirõl,
melyek méltán vívtak ki elismerést a szövetségesek részérõl, s azon területekrõl is, melyek
további erõsítése szükséges.

Az elõadást követõen az ezredes válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire, majd egy rövid bajtársi beszélgetéssel zárult a program. Az elõadó személyében olyan katonát köszönthettünk rendezvényünkön, aki 11 évig szolgált Sárbogárdon, s akit
elõadóként is örömmel üdvözöltek egykori kollégái.
Gál Sándor, a HBE Sárbogárd elnöke

A tanulási nehézségek hátterében
megbújó részképesség-zavarokról 1. rész
Elõzõ írásainkban már olvashattak bizonyos
komplex tanulási zavarokról, mint az olvasás,
írás, helyesírás, számolás zavara. Ezeknek a zavaroknak a hátterében több részképesség alulmûködése áll.
Mit nevezünk részképességeknek? Olyan kognitív (értelmi) és motoros funkciókat, amelyek lehetõvé teszik az olvasás, írás, számolás elsajátítását. Nem sajátosan kapcsolódnak egy-egy teljesítményhez, hanem általában a kultúrtechnikák és más tevékenységek alapjául szolgálnak.
Egybehangolt mûködésük szükséges a sikeres
teljesítmény létrejöttéhez.
A motoros és a kognitív funkciók területén mutatkozó hiányosságot nevezzük részképességzavarnak, amely az intelligenciaszinttõl függetlenül lép fel.

I. A kognitív funkciók zavarai
1. Az észlelés (percepció) zavarai
A tanulási nehézségekkel, tanulási zavarokkal
küzdõ gyermekek kifogástalanul látnak, hallanak, érzékszerveik épek. Problémáik abból fakadnak, hogy az érzékszerveken keresztül beérkezõ információk, jelek értelmezése pontatlan,
hibás. Integrációs zavarok akkor léphetnek fel,
ha az idegrendszer nem képes az érzékszervek
által közvetített információkat pontosan felfogni,
továbbítani, tárolni, korábbi ismeretekkel összehasonlítani, rendezni, koordinálni, feldolgozni, s
végül a megfelelõ reakciót elindítani. Például:
van olyan gyermek, aki fokozottan érzékeny a
taktilis ingerekre. Állandóan vakarózik, kezét, lábát, orrát dörzsöli, csúszkál a széken, a padon.
Egy ilyen gyermek nehezen lesz képes a látott
vagy hallott dolgokra odafigyelni, õt a testet érõ

ingerek folyamatos feldolgozása köti le. Más
gyerekeket a látott és hallott ingerek egyidejû jelenléte terhel túl. Emiatt mindkét terület mûködésképtelenné válik. Látszólag a gyermek képtelen koncentrálni, a valóság azonban az, hogy
nem tud összekapcsolni több érzékelõrendszert,
képtelen a szenzoros integrációra.
2. Az egyensúlyrendszer zavarai
Az egyensúlyérzékelés szerve a belsõ fülben
van, itt érzékeli a forgó, az egyensúlyozó mozgást és a fej eltérését a függõlegestõl. Itt a zavarok három típusa különíthetõ el:
— Bizonytalanság a nehézségi erõ észlelésében
(az ilyen gyermek nem meri megváltoztatni stabil testhelyzetét, pl. fél a fél lábon állástól, a fára
mászástól).
— Elégtelen mûködés esetén kevés egyensúlyingert érzékel a gyermek (pl. forgás, körhintázás
közben nem szédül).
— Túlmûködés esetén túl sok egyensúlyingert
érzékel (pl. nem szeret hintázni, gyakran szédül).
3. Az auditív rendszer zavarai
— Az irányhallás hiányosságai (nem tudja, melyik irányból jön a hang).
— A hallási differenciálás hiányosságai (nem
képes a hangokat magasságuk, mélységük,
zöngésségük alapján megkülönböztetni).
— A hallási alak- és háttérészlelés zavara (nem
tud egyetlen, kiválasztott hangra vagy szóra figyelni).
— A hallási szerialitás (sorrendiség) zavara
(nem tudja a különálló hangokat egyetlen szóvá
összeolvasni).
3. A vizuális rendszer zavarai

— Az alak- és térészlelés hiányosságai (egyes
betûk alak, forma, méret alapján történõ megkülönböztetése nehézséget jelent: b, d, p, q stb.).
— A vizuális differenciálás hiányossága (nem
ismer fel egy adott képet hasonló képek között).
— A vizuális alak-háttér zavara (a vizuális ingerhalmazból nem tudja a számára fontos, lényeges
információt kiemelni).
— A vizuális szerialitás zavara (képtelen a részinformációkat egésszé alakítani, pl. a betûkbõl
szavakat, a szavakból mondatokat alkotni).
4. A taktilis-kinesztetikus rendszer zavarai
— A saját test érzékelésének elégtelensége
(erõsen kell õt fogni, illetve õ is erõsen ragad
meg mindent és mindenkit, ezért roppan szét a
kezében a pohár, ezért marad utána kék folt a
társain).
— A kinesztetikus érzékelés hiányossága (pontatlanul érzékeli saját ízületeinek helyzetét, testtartását, ezért nyúl pl. a pohár mellé).
— Az alak, háttér észlelésének hiányosságai
(pontatlanul fogja fel, nem jól azonosítja be az
érintési ingerek helyét, pl. a hátára írt betûket).
A kognitív funkciók közé tartozik még a figyelem,
az emlékezet és a gondolkodás. Ezekkel a területekkel következõ cikkünkben foglalkozunk majd.
Kérjük az olvasókat, hogy az újságon keresztül,
vagy a nevelési tanácsadó postacímére, e-mail
címére juttassák el észrevételeiket, hozzászólásaikat.
Nevelési Tanácsadó Sárbogárd, József A. u.
20., Telefon: 06 (25) 462-015.
Móricz Julianna gyógypedagógus,
Hargitai Enikõ gyógypedagógus-logopédus
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Idõskorúak sérelmére elkövetett
bûncselekmények — trükkös lopás
Ismeretlen tettesek után nyomoz a Szekszárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya.
Az ismeretlen elkövetõk — kihasználva a sértettek idõskorát és
hiszékenységét — arra hivatkoztak, hogy iskolás gyerekeknek
gyûjtenek papírt, így bejutottak a lakásba. Ezt követõen vizet kértek, és a konyhába terelték a sértettet, majd szóval tartották. Pár
perc múlva távozásra kérte fel õket a sértett. Azonban amíg a
konyhaajtóban álltak, addig takarták a kilátást a szobák felé.
Az elkövetõk egyike egy 35-40 év körüli személy, kb. 150-155 cm
magas, kissé duci testalkatú, kerek arcú, modora megnyerõ. A
másik egy 20-21 év körüli, 155 cm magas, átlagos testalkatú személy, haja vállig érõ, egyenes szálú, világosbarnás, vörösre festett.

Rendõrnek adta ki magát
A Balatonalmádi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya is ismeretlen tettes ellen nyomoz, aki a Siófoki Rendõrkapitányság nyomozójának adta ki magát, és bement egy balatonalmádi lakos családi
házába. Rendõrigazolványt, jelvényt nem mutatott, semmilyen
irat nem volt nála. Felmérte az ingatlant, minden helyiségben körülnézett. A sértett kérdezte, hogy mit keres, mire az elkövetõ különbözõ dolgokat mondott a sértettnek, de érdemleges válasszal
nem tudott szolgálni. Az ismeretlen személy több alkalommal is
telefonált, melyben azt mondta, hogy „várjatok, mindjárt megyek”. Majd gyalogosan távozott. Végül semmit sem vitt el.
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módszerével behatolt egy mezõszilasi lakatlan lakásba, és onnan
gázkazánt tulajdonított el.

Itt a tavasz, a kertrendezés ideje
2009. április 6-án egy sárbogárdi lakos tett feljelentést ismeretlen
elkövetõ ellen, aki az éjszaka folyamán Nagyhörcsök pusztán ajtóbefeszítés módszerével behatolt a gépszínbe, és onnan vetõmagot lopott el.

BALESETEK, ITTAS VEZETÉS
Ivott, vezetett, elkapták
2009. április 1-jén a sárbogárdi járõrök egy sárbogárdi lakost igazoltattak, aki ittas állapotban vezette személygépkocsiját. 0,8 feletti ezreléket mutatott az alkoholszonda, így intézkedés történt
ellene.

A tintás kerékpáros
2009. április 2-án egy lakó személygépkocsival közlekedett Nagyhörcsök irányából a Tinódi út irányába. Haladása során utolérte a
vele azonos irányba közlekedõ kerékpárost, aki ittas állapotban
volt és bekacsázott elé. A személygépkocsi vezetõje kikerülni nem
tudta a kerékpárost, mert szemben is jöttek, ezért jármûve jobb
elejével a kerékpár hátsó részének ütközött. A baleset során a
kerékpáros könnyû sérülést szenvedett.

SZEMÉLY ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK
Megtámadták

VAGYON ELLENI BÛNCSELEKMÉNY

2009. március 30-án egy sárkeresztúri lakos tett feljelentést a sárbogárdi kapitányságon, hogy egy szintén sárkeresztúri lakos Sárkeresztúr központjában megtámadta õt, melynek során 8 napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Lopják a husit

Bunyó a kocsmában

2009. április 1-jén egy cecei lakos tett feljelentést, hogy valaki zárt
lakásába bement, és a fagyasztószekrénybõl húsokat tulajdonított
el.

2009. április 1-jén egy alapi lakos tett személyesen feljelentést,
hogy ismeretlen elkövetõ egy alapi kocsmában tettleg bántalmazta, melynek következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

Gyalog jött, traktorral ment haza
2009. április 2-án szintén egy cecei lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki az éjszaka folyamán a cecei gátõrházból egy
MTZ 82-es traktort lopott el.

Aki keres, az talál is
Szintén április 2-án egy alapi lakos tett feljelentést, hogy a háza
elõtt álló személygépkocsija hátsó ablakát betörte valaki, és onnan eltulajdonította kézitáskáját, benne személyes irataival, mobiltelefonnal, készpénzzel.

Élezõ már van, csak a kés hiányzott
2009. április 3-án egy kálozi lakos tett feljelentést, hogy valaki a
Káloz külterületén lévõ tanyáján lakókocsiját és bódéját feltörte,
és onnan márkás késeket valamint egy aggregátort lopott el.

Igazi ínyenc
Szintén április 3-án egy sárbogárdi lakos tett feljelentést, hogy ismeretlen tettes leemelte a sértett pincéjének ajtaját az ajtópántról, és onnan füstölt húsárut lopott el.

Kitermelték a fát, aztán lebuktak
Április 3-án egy kálozi lakos tett feljelentést a kapitányságon,
hogy idegen személyek fát termelnek ki Káloz—Kishörcsök területén. 4 fõ elfogásra került, velük szemben a megfelelõ intézkedés
megtörtént. Így aztán eltulajdonítás nem történt, a kitermelés
azonban már megtörtént.

Tetemes zsákmány
2009. április 4-én feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen, aki
2008 augusztusa és 2009. április 4-e közötti idõben ajtóbefeszítés

Összeállította: Hepp Zsuzsa

„Ovi-zsaru” Program
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén
bevezetésre került az „Ovi-zsaru” Program, melyhez lehetõséget biztosítottak a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi területén mûködõ óvodák részére is.
Illetékességi területünkrõl 4 óvoda: az alapi Bóbita Óvoda, a
cecei óvoda, a kálozi Aranyalma Óvoda és a sárkeresztúri
Naprafogó Óvoda kívánt csatlakozni a programhoz. Minden
óvoda egy pedagógussal képviseltette magát 2009. március
26-án a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon tartott konzultáción, melyet Vörös Ferencné dr. r. alezredes, a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatósága bûnmegelõzési
osztályának kiemelt fõelõadója tartott meg.
A konzultáción átadásra került a program módszertani ajánlása, melynek segítségével az óvónõk maguk tarthatják meg a
foglalkozásokat óvodáikban, rendõri segítséggel, és alkalmanként rendõri jelenléttel.
A programot már más óvodákban is bevezették a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén, és az eddigi
visszajelzések alapján mindenhol jól szerepelt a program.
Reméljük, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi
területén is lesznek még óvodák, akik csatlakoznak ehhez a
nagyszerû programhoz!
Méhes Dóra r. zls.,
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnmegelõzési elõadója
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Meghívó

Felhívás

Hirdetmény

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Rendészeti pályára irányító tábor cigány/roma származású tanulók részére
Az Önkormányzati Minisztérium Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztálya az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Oktatási Fõigazgatóságával, valamint az
Európai Roma Rendvédelmi Bajtársi Közhasznú Egyesülettel együttmûködve pályára irányító tábort szervez azoknak a cigány származású fiataloknak, akik a rendvédelmi, vagy rendészeti szerveknél (tûzoltóság, katasztrófa-elhárítás, rendõrség,
büntetés-végrehajtás) szeretnének elhelyezkedni.
A tábor idõtartama: 2009. július 6—10.
Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola.
A résztvevõk áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekrõl. A tábor a résztvevõk számára térítésmentes. A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk, mellékelve a részletes programot.
Olyan fiatalok jelentkezését várjuk,
akik:
— gimnázium, vagy szakközépiskola nappali tagozatán 2009 szeptemberében kezdik meg a 11., vagy a 12. tanulmányi évfolyamot, vagy
— érettségivel rendelkeznek, de még nem
töltötték be a 20. életévüket.
Beküldendõ: önéletrajz; a 11. évfolyam év
végi lezárt bizonyítványának hiteles másolata (idén érettségizõ esetén), vagy az
érettségi bizonyítvány másolata (ha már
érettségizett); támogató nyilatkozata a helyi kisebbségi önkormányzattól, vagy cigány civil szervezettõl, ennek hiányában a
település jegyzõjétõl.
Jelentkezési határidõ: 2009. június 15.
Cím: ÖM Civilkapcsolati és Esélyegyenlõségi Osztály, 1903 Budapest, Pf.: 314.
További információ kérhetõ Rostás
Krisztina romaügyi referenstõl, telefon:
06 (1) 441-1157.

A Sárbogárd—Mezõfalva közötti
20 KV-os szabadvezeték vezetékjogának fennállását megállapító
eljárás megindításáról

2009. április 14-én (kedden)
9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Döntés a 2009. évi víziközmû-bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról.
2. A távhõszolgáltatás utáni, 2009. évi bérleti díj felhasználásáról döntés.
3. Beszámoló a Városi Bölcsõde tevékenységérõl, személyi és tárgyi feltételeirõl. A bölcsõde nyári szünet miatti zárva tartása.
4. Sárbogárd Város Önkormányzatának 2009—2012.
évekre szóló sportkoncepciója.
5. Pályázat benyújtása a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tornacsarnokának felújítására.
6. Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2008.
évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási
rendelet elfogadása.
7. Jelentés a belsõ ellenõrzés 2008. évi tevékenységérõl, az ellenõrzési megállapításokról.
8. Sárbogárd Város 2009. évi költségvetésérõl.
9. Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetérõl, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.
10. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata.
11. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006. (VI.
15.) ktr. sz. rendelet módosítása.
12. Pályázati önrész biztosítása a közoktatási eszközfejlesztési pályázathoz I.
13. Pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására.
14. Beszámoló a Sárbogárd—Hantos—Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2008. évi mûködésérõl.
15. Beszámoló a Sárbogárd—Hantos—Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó társulás
2008. évi mûködésérõl.
16. Beszámoló a Sárbogárd—Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi mûködésérõl.
17. Beszámoló a Szélessávú Közmû Kiépítése Társulás
2008. évi mûködésérõl.
18. Nagylók Község Településrendezési eszközei részleges módosításának elõzetes véleményezése.
19. A sárbogárdi 886/12 hrsz-ú ingatlanon fennálló jog
törlése.
20. Házi gyermekorvosi munkakör pályázati kiírása.
21. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásáról és az
általános tartalék alakulásáról.
22. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
23. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
24. Bejelentések, interpellációk.

Zárt ülés:
1. Az „Év Rendõre” kitüntetés 2009. évi adományozása.
2. Az „Év Tûzoltója” kitüntetés 2009. évi adományozása.
3. Szavazatszámláló bizottsági tagok választása.
4. Fellebbezések.
5. Bejelentések
Juhász János polgármester

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2009. április 9-én (csütörtökön)
16.30 órakor együttes ülést tart

Az eljárást lefolytató hatóság: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL,
8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 11-13.
Telefon: 06 (22) 312-054, 06 (22) 506-791,
fax: 06 (22) 348-118. Ügyiratszám: MKEHSZFMMBH/1509/2009/MU.
Ügyintézõ: Lednitzky Gábor.
Tárgy: a Sárbogárd—Mezõfalva közötti 20
KV-os szabadvezeték közcélú hálózat vezetékjoga fennállásának megállapítása.
A létesítmény: 20 KV-os villamos szabadvezeték.
Sárbogárd területén: 0668, 0665, 0658/5,
0659, 0655, 0281/7, 0281/27, 0281/5,
0281/25, 0281/32, 0281/20, 0281/23,
0281/22, 0281/30, 0281/29, 0324/1,
0631/38, 0631/31, 0631/13, 0631/12,
0631/4, 0631/3, 0631/1, 0326/39,
0326/38, 0326/37, 0326/36, 0326/35,
0326/34, 0326/33, 0326/32, 0326/31,
0326/68, 0326/67, 0326/29, 0326/28,
0326/27, 0326/26, 0326/25, 0326/24,
0326/23, 0326/22, 0326/21, 0326/20,
0326/19, 0326/18, 0326/17, 0326/16,
0326/15, 0326/14, 0326/13, 0326/12,
0622/1, 0622/2, 0622/3, 0622/4, 0622/5,
0622/6, 0622/7, 0622/8, 0638/2, 0767/11,
0677, 0679, 0678/1, 0678/2, 0678/3,
0678/4, 0678/5, 0678/6, 0678/23.
Iratbetekintés: a fenti címen hétfõ—csütörtök 8.00—15.00, péntek 8.00—12.00,
az érintettek számára elõzetes idõpont-egyeztetés után.
Az elektronikus meghirdetés napja:
2009. 03. 25., helye: www.mkeh.hu és
www.magyarorszag.hu.
Intézkedésem jogalapja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló
260/2006. (XII.20.) Korm.rendelet 11/A. §
(3), a 382/2007. (XII. 23.) Korm.rendelet 3.
§. és a 2004. évi CXL. törvény 29. § (6), (7),
(8) bekezdése.
Németh László igazgató

Meghívó

Hantos Község Önkormányzata képviselõ-testületével és Nagylók Község Önkormányzata képviselõ-testületével.

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

2009. április 9-én (csütörtökön)
17.00 órakor együttes ülést tart

Napirend:

Nagylók Község Önkormányzata
képviselõ-testületével.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme (Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. A Sárbogárd—Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadása.

1. A Sárbogárd—Hantos—Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
2008. évi költségvetése végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása.
2. A Sárbogárd—Hantos—Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó
Társulás 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.
Juhász János polgármester

Juhász János polgármester

Bogárd és Vidéke 2009. április 9.
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Hirdetmény
SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK civil kapcsolatok, ifjúsági és sportbizottsága pályázatot hirdet a 2009. évre
helyi sportszervezetek részére, mûködési támogatások elnyerésére.
A pályázók köre: a helyben mûködõ, bíróság által nyilvántartásba vett
egyesületek, közhasznú szervezetek, melyeknek az elõzõ évekbõl
nincs elszámolási elmaradásuk.
A pályázatnak tartalmaznia kell: kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített
pályázati adatlap, bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata,
alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolata, a szervezet 2009. évi
tevékenységének, terveinek, céljainak leírása, a kért támogatás felhasználási terve részletezve, nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról,
illetve annak hiányáról, közzétételi kérelem.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és járulék
fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, étkeztetés stb.).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a
pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet, vagy külföldi
számla esetén hivatalos szakfordítást és árfolyamot szükséges mellékelni.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 4. 16.00 óra
Kérjük, a borítékra írják rá: CISB SPORTPÁLYÁZAT 2009.
A pályázatokat Pirosné Kocsis Anna szakreferens címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., 21. szoba) kell eljuttatni.
A pályázatok elbírálásának határideje, értesítési határidõ: 2009. május 13.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik a
fenti címen.
A CISB elnöke

Tisztelt leendõ vásárlónk!
Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy megnyílt
a sárbogárdi KEMIKÁL bolt, ahol mindent megtalál,
amivel otthonát olcsón széppé varázsolhatja.

Sárbogárd, Árpád u. 108.
(volt költségvetési üzem)
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Nyitva tartás: H–P: 8-17-ig, SZO: 8-12-ig.

Telefon: 06 (25) 460 795
15 liter diszperzit

4.290 Ft

5 liter Poli-Farbe egyrétegû festék

5.450 Ft

Festhetõ akril
1 liter Trinát zománcfesték

380 Ft
1350 Ft-tól

Hõszigetelõ rendszer

920 Ft/m2-tõl

Kingstone vakolat+alapozó

840 Ft/m2-tõl

Tetõfóliák kedvezõ áron!
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Kézilabdások diákolimpiája

Mezõszilas mindkét csapata az országos elõdöntõben
A mezõszilasi Németh László ÁMK fiú IV. korcsoportos csapata
is országos elõdöntõbe került, miután megnyerte a selejtezõt. A
selejtezõre Pécsváradon került sor az alábbi csapatok részvételével: Hosszúhetény, Balatonboglár, Zalaszentgrót, Mezõszilas.

Eredmények:
Jó kapusteljesítmény, fegyelmezett, akarattal telt játék. A végeredmény: gyõzelem.
Mezõszilas—Hosszúhetény 26:22
Gól: Kozáry (1)-Sztojka (9)-Kis (5)-Lelkes (1)-Pordán (10).
Higgadt, taktikus és fegyelmezett játékkal fáradtan is sikerült legyõzni a helyenként sportszerûtlenül küzdõ ellenfelet. A kapuban
Szilágyi ismét remek teljesítményt mutatott be.
Mezõszilas—Balatonboglár 27:19
Gól: Kapcsos (1)-Kozáry (4)-Sztojka (8)-Kiss (6)-Pordán (7)Lelkes (1).
Már továbbjutóként, a sportszerûen lejátszott mérkõzésen, a
második félidõben Sztojka és Pordán nélkül is biztosan nyert a csapat.
Mezõszilas—Zalaszentgrót 35:12
Gól: Kapcsos (3)-Kozáry (7)-Sztojka (6)-Kis (9)-Lelkes (1)-Pordán (9).
A csapat tagjai:
Álló sor balról: Sztojka Ákos, Kapcsos Pál, Zámbó Tibor, Pordán
Gábor, Kozáry Péter.
Ülõ sor balról: Pethes Máté, Lelkes Dávid, Szilágyi Martin, Hegyi
Bálint, Kis Dániel.
NLÁI

Férfi kézilabda megyei I. osztály

Martonvásár—Sárbogárd
23-22 (12-8)
Vezette: Tombor, Kiss.
Sárbogárd: Németh I., Hegedûs (4), Balogh (4), Suplicz, Takács (1) ifj. Bodoki (6), Nacsa (4). Edzõ: Bodoki György. Csere: Szarka, Szabó J. (2), Pluhár, Szabó J. Zsolt, Németh II.,
Baki, Németh László.
Az eredmény magáért beszél. Idegenben sajnos egygólos vereséget szenvedett a csapat. Egy rendkívül izgalmas mérkõzésen
a vendéglátók kezdtek jobban, amit mutat is a félidei eredmény. Hozzá kell tenni, hogy betonos pályán játszottunk, amihez egy kicsit nehezen alkalmazkodott a csapat. Mire belejöttünk, vége lett a meccsnek. Látszott a játékosokon, hogy nagyon akarnak, de féltek is a betonos pályától. Szinte mindenkinek vérzett valamilyen testrésze. Ezeken a pályákon esni egy
külön tudomány, amit tõlünk talán csak Takács Lajos mûvel
profi módon.
A csapatból feltétlenül ki kell emelni Szarka Vincét, aki bravúrosan védett a második félidõben, illetve Hegedûs Norbit, aki
önmagát múlta felül, lõtt is 4 gólt. A többiek átlagos teljesítményt nyújtottak. A végén még döntetlennél támadhattunk,
de megremegett a fiúk keze a döntõ pillanatokban.
Érzésem szerint ebben a meccsben benne volt a pontszerzés,
de sajnos benne is maradt. A hazaiak jól használták ki, hogy õk
betonos pályán edzenek. Talán mi is hibáztunk, hogy ezekre a
meccsekre nem kint készültünk a szabadtéri pályán. Mindemellett gratulálok a csapatnak a helytállásért.
A következõ mérkõzés szombaton 10 órakor lesz Rácalmáson,
szintén szabadtéren.
Rehák Sándor

Meghívó
A Sárbogárdi Lovas Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és
családját Sárbogárd városába,

A 14. HINTÓK VERSENYE –
MENTES AUTÓHÁZ
KUPÁRA,
amely 2009. április 25-én,
szombaton kerül
megrendezésre.
A versenynek a város
Ifjúsági parkja ad otthont.
Program: 9.00 érkezés, nevezés; 9.30 pályabemutató; 10.00 akadályhajtás – 1. forduló;12.00
ebédszünet;
négyesfogat-bemutató;
póni-pusztaötös bemutatója; 13.00 akadályhajtás
– 2. forduló; 16.00 vadászhajtás; 17.30 ünnepélyes díjkiosztó; fogatkarusszel; 18.20 tombolasorsolás.
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Sárszentmiklós—Kisláng 1:0 (0:0)
Sárszentmiklós, 300 nézõ, vezette: Termõ
László.
Sárszentmiklós: Papp Z., Papp A., Szabó
L., Palotás, Vámosi (Szarka), Csanaki, Bakos (Egerszegi), Emperger, Huber, Král
(Szabó Z.), Berényi. Edzõ: Masinka László.
Kisláng: Kiss, Hegyi, Rehák, Kovács T.,
Dudar, Juhász, Willerding B., Paluska,
Szabó, Fekete (Lovizer), Maszlag. Edzõ:
Zimmermann Tamás.
Nagyszerû, szinte igazi labdarúgóidõben
feszültek egymásnak a csapatok. A mérkõzés tétje nagy volt, mivel a vesztes csapat
leszakad az élmezõnytõl.
Szép számú nézõ volt jelen, és igen jelentõs
volt a vendégek szurkolótábora. Õk igazi
nagy csatát vártak, és mint késõbb kiderült,
nem is kellett csalódniuk.
Rangadóhoz méltó csata folyt a pályán,
melynek egyenes következménye volt,
hogy javarészt mezõnyben folyt a játék.
A mérkõzés egyetlen gólja az 50. percben
esett, amikor Král Laci egy nagyszerû
egyéni akció végén, melynek során szinte
az egész vendégvédelmet megbolondította, 12 méterrõl a hálóba lõtt, 1:0. A gól
után felélénkült a játék, de az eredmény
maradt, így gyõztesen hagytuk el a játékteret.
A mérkõzés során igazi, szép játék nem
alakult ki, de elmondható, hogy küzdeni
tudásból jelesre vizsgázott mindkét csapat,
amelyek mindegyike az utolsó tartalékokat is kiadta magából.
Ezzel a gyõzelemmel nagy lépést tettünk
kitûzött célunk felé, melyhez hozzájárultak a vetélytársak botlásai is, mivel Kápolnásnyék vereséget szenvedett, Pálhalma,
Bicske és Martonvásár döntetlent játszott.
Ennek következményeként, jobb gólkülönbségünknek köszönhetõen felléptünk a
dobogóra.
Hétvégén az elõttünk a dobogó második
fokán álló Bicskét fogadjuk, és gyõzelmünk esetén meg is elõzzük õket. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már évek óta
nem tudtuk legyõzni a most érkezõ vendégcsapatot. De miért ne most történhetne ez meg? Sokak szerint ugyanis meg fog
történni.
Ifjúsági mérkõzés:
Sárszentmiklós—Kisláng 8:0
Ifi csapatunk már az elmúlt héten megmutatta, hogy tudnak õk focizni. Erre ezen a

Tisztelt
Támogatóink!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák az Alapi Iskolásokért Közalapítványt!
Adószámunk: 18492769-1-07.
Köszönettel:
Kaszás Istvánné, a kuratórium elnöke

mérkõzésen tették fel a koronát. Akkor
rúgtak gólt, amikor akartak egy olyan csapat ellen, mellyel eddig mindig ki-ki mecscset játszottak.
Az edzõ részérõl történt átszervezés, és a
fejek rendbetétele megtette a hatását.
Szabó Béla

A Roneko-csoport állása:
1. Alba Regia
20 16 2 2 42-15
2. Bicske
19 12 3 4 54-19
3. Sárszentmiklós
20 12 1 7 53-21
4. Kápolnásnyék
20 12 1 7 38-21
5. Pálhalma
19 10 5 4 35-20
6. Kisláng
20 9 5 6 33-24
7. Sárszentmihály
20 11 4 5 41-37
8. Martonvásár
20 9 3 8 30-26
9. Polgárdi
20 7 7 6 23-27
10. Sárosd
20 7 2 11 26-34
11. Szabadegyháza
20 6 2 12 29-44
12. Pusztavám
20 5 5 10 24-45
13. Aba-Sárvíz
20 5 5 10 23-45
14. Pákozd
20 6 1 13 30-33
15. Bakonycsernye
20 5 3 12 18-46
16. Etyek
20 2 1 17 29-71
A Sárszentmihálytól 6 büntetõpont levonva.

50
39
37
37
35
32
31
30
28
23
20
20
20
19
18
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A Déli-csoport állása:
1. Rácalmás

18 11

5

2 40- 25 38

2. Zichyújfalu

18 10

5

3 39- 23 35

3. Nagylók

18 10

3

5 49- 30 33

A Déli-csoport
mérkõzései:
Kulcs—Vajta 1-1
Vezette: Bocsi Lajos. Gólszerzõ: Simon, illetve Polyák.
Besnyõ—Alap 2-2
Vezette: Rémai Zsolt. Gólszerzõ: Farkas
(2), illetve Bánóczki, Lakatos. Kiállítva:
Farkas (Besnyõ).
Sárszentágota—Füle 4-4
Vezette: Nyusa László. Gólszerzõ: Fazekas, Álló, Kristóf (2), illetve Hambalgó,
Szûcs, Kélézli, Komlós.
Zichyújfalu—Rácalmás 3-2
Vezette: Nagy Károly. Gólszerzõ: Bondor,
Szegi, Berki, illetve Lengyel, Antal. Kiállítva: Németh (Zichyújfalu).
Perkáta—Nagylók 2-1
Vezette: Tömöri Tibor. Gólszerzõ: Reith,
Szaniszló, illetve Lendvai.
Soponya—Elõszállás 4-1
Vezette: Bordi János. Gólszerzõ: Varga,
Joó, Sütõ (2), illetve Puskás.

A Femol-csoport
mérkõzései:

4. Soponya

18

9

4

5 40- 22 31

Mezõszilas—Seregélyes 4-3 (1-3)

5. Dunapentele

18

9

1

8 46- 39 28

6. Sárszentágota

18

7

7

4 34- 28 28

7. Alap

18

7

6

5 33- 29 27

8. Vajta

18

6

6

6 36- 31 24

100 nézõ, vezette: Nagy Károly. Gólszerzõ: Nagy, Fekete, Horváth (2), illetve
Benczik Cs., Vakler, Boldog. Ifjúsági mérkõzés: 2-3.

9. Elõszállás

18

6

5

7 27- 35 23

Mezõfalva—Baracs 1-0 (1-0)

10. Perkáta

18

6

2 10 35- 54 20

11. Füle

18

5

5

12. Kulcs

18

5

3 10 28- 34 18

13. Besnyõ

18

3

6

14. Mezõkomárom

18

2

2 14 18- 60

8 42- 48 20
9 22- 31 15
8

A Femol-csoport állása:

200 nézõ, vezette: Kalmár János. Gólszerzõ: Rajna. Ifjúsági mérkõzés: 1-0.
Dég—Káloz 2-3 (1-1)
250 nézõ, vezette: Balogh II. Péter. Gólszerzõ: Gulyás, Horváth, illetve Májer D.
(2), Balogh. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.
LMSK—Jenõ 5-0 (2-0)

1. Káloz

20 14

2

4 58- 27 44

2. Baracs

20 13

4

3 45- 20 43

3. Mezõfalva

20 13

2

5 47- 19 41

4. Adony

20 13

-

7 66- 36 39

5. Lajoskomárom

20 11

4

5 52- 32 37

Cece—Sárbogárd 0-0

6. Seregélyes

20 11

-

9 50- 33 33

7. Sárbogárd

20 10

3

7 32- 34 33

200 nézõ, vezette: Földi József. Ifjúsági
mérkõzés: 9-0.

8. Nagyvenyim

20 10

2

8 40- 43 32

9. Mezõszilas

20

5

8 35- 44 26

7

10. LMSK

20

6

8

6 33- 37 26

11. Cece

20

6

7

7 26- 26 25

12. Enying

20

6

5

9 31- 43 23

13. Jenõ

20

5

6

9 36- 55 21

14. Dég

20

6

- 12 17- 47 12

15. Tác-Csõsz

20

1

5 14 19- 53

A Kisapostag visszalépett a bajnokságtól.

8

90 nézõ, vezette: Béd Imre. Gólszerzõ:
Nyikos (2), Hornyák (2), Máté. Ifjúsági
mérkõzés: 4-2.

Adony—Lajoskomárom 2-1 (0-0)
250 nézõ, vezette: Almádi Sándor, Gólszerzõ: Müller A., Kármán, illetve Reichardt. Ifjúsági mérkõzés: 3-1.
Enying—Tác-Csõsz 1-1 (0-1)
100 nézõ, vezette: Nyerges Tamás. Gólszerzõ: Paluska, illetve Kovács J. (TácCsõsz). Ifjúsági mérkõzés: 11-0.
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KÖZÖSSÉG

Ki tud többet a D.A.D.A.-ból?
A FMRFK oktatási intézményeiben évek
óta folyamatos oktatás folyik a D.A.D.A.
program kapcsán. Az intézmények szívesen veszik be oktatási tervükbe a programot, és egyre több megkeresést kapnak ezzel kapcsolatban a rendõrkapitányságok.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság illetékességi terültén is több iskola részt vett
már D.A.D.A.-oktatásban.
2009. április 3-án lehetõség nyílt egy játékokra, sportra épülõ vetélkedõn való részvételre, melyen 4 fõ képviselhette a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot Agárdon, az
FMRFK Kiképzési és Oktatási Központjában. A versenyre elkísért minket Toldi
Lászlóné pedagógus és Vorsléger Ildikó
(aki a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon
végzi gyakorlatát). A sárbogárdi Mészöly
Géza Általános Iskola 5. b osztályos tanulói, Ladics Péter és Boros Milán, valamint
8. c osztályos tanulói, Várkonyi Nikolett és
Szücs József vettek részt a vetélkedõn.
A versenyen vegyes csapatokat alakítottak
ki a szervezõk a Gárdonyi Rendõrkapitányság, a Székesfehérvári Rendõrkapitányság, a Móri Rendõrkapitányság
D.A.D.A.-s gyermekeivel együtt. Ötletes
és játékos feladatokat kellett a gyermekeknek közös munkával megoldaniuk. Pozitívumként lehet megemlíteni, hogy bár egy-

másnak ismeretlenek voltak a vegyes csapatokban lévõ gyermekek, mégis nagyon
jól tudtak együtt „dolgozni”.
Bár a részvétel volt a lényeg, és az ezzel
kapcsolatban szerzett élmény, de azért azt
is megemlítenénk, hogy 1., 2., 3. helyezést
értek el a már említett vegyes csapatokban
a
Sárbogárdi
Rendõrkapitányság
D.A.D.A.-sai.

Tanulmányi verseny

Ezúton köszönetünket fejezzük ki a Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusainak, hogy engedélyezték a gyermekek
részvételét a versenyen, valamit külön köszönet Toldi Lászlónénak (Tündi néninek), aki segítette munkánkat a gyerekek
versenyre való felkészítésében, és kísérõként végig velünk volt.
Méhes Dóra r. zls., a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság bûnmegelõzési elõadója

Kedves versszeretõ Barátunk!
Sok szeretettel meghívjuk Önt

2009. április 15-én (szerdán) 18 órára

a Költészet Napja alkalmából
Havas Judit elõadómûvész
„Vannak vidékek” címû estjére
A belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Meghívó
A sárbogárdi Kossuth Zsuzsa Általános Iskola adott otthont Fejér megye tanulásban akadályozott tanulói közötti komplex tanulmányi versenynek. A versenyre Székesfehérvár, Mór, Velence,
Dunaújváros iskolái állítottak ki csapatot. A sárbogárdi és a bicskei iskolák azért nem tudtak csapatot kiállítani, mert e két iskolában az 5-6-7-esek számára összevont oktatás folyik. A csoportos
verseny a reneszánsz kultúra jegyében zajlott öt szakágban: földrajz, természetismeret, mûvészetek, magyar irodalom, történelem tantárgyakból. Matematikából pedig egyéni verseny volt.
Az öt állomáshelyen folyó vetélkedõt pedagógusokból összeálló
zsûri értékelte. Az országos tanulmányi versenyen Fejér megyét
Székesfehérvár csapata képviseli.
/H/

Az Alapi Iskolásokért Közalapítvány

2009. április 12-én (vasárnap)
20 órai kezdettel

LOCSOLÓBÁLT
szervez a mûvelõdési házban,
melyre mindenkit szeretettel vár.
A rendezvényen mûsort adnak az iskola tanulói.
ZENE, TÁNC, BÜFÉ, TOMBOLA!
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Az elveszett
szobor

13

Irodalmi est

Kéréssel fordulok Önökhöz egy eltûnt szobor megkeresése és talán megtalálása ügyében.
A szobor Erzsébet királyné mellszobra volt. Én még
láttam egészen a háborúig. A szobor Cece község
fõterén állott.
Ez a szobor annyira szép volt, mint akinek az emlékére készült. Ma orosz hõsi temetõ áll az eredeti
szobor mögötti területen.

A Madarász József Városi Könyvtárban április 6-án irodalmi estet rendeztek. Bakonyi István irodalomtörténész bemutatta az idén
megjelent Napló 2. címû könyvét, mely naplószerûen mutatja be Székesfehérvár kultúrtörténetét. Bobory Zoltán pedig „Tenyerembõl
hó hull” c. verseskötetét ismertette.
/H/

Körülbelül egy évvel ezelõtt megjelent egy cikk a
Cecei Kisbíróban, hogy a felavatáson, ami 1900 körül volt, még Herceg Ferenc író is jelen volt.
A szobrot, úgy tudom, nem a háború tüntette el.
Elõbb a mellszobor tûnt el. A talapzatot a tanácsháza udvarán egy bombatölcsér több szeméttel együtt
nyelte el. Én is a tanácsnál dolgoztam 26 évig. Az akkor még élõ Pordán István kisbírótól kérdeztem,
hogy mi az a sok omladék. Õ azt mondta, hogy szobordarabok. Mégsem sikerült megtudnom semmit.
Sok volt a hallgatás.
Egy orvos, aki nagy gyûjtõ volt a községben, azt
mondta, a szobor nála van. Dr. Fülöp Károlynak
hívják, most Gárdonyban lakik. (Az idõs orvos sajnos már meghalt. Szerk.) Meg van még egy-két idõs
ember, akik talán tudnak valamit segíteni. Dr. Kecskés Lajos, akinek az édesapja Cecén volt iskolaigazgató, nyugállományba ment, és Pécsre költözött, de
úgy látszik, a családja cecei kötõdésû maradt,
ugyanis 2002-ben ifjabb dr. Kecskés Lajos gondozásában Pécsen a Bornus Nyomdában készült a Cece
község elsõ földkönyve címû kiadvány. Nagy kutatás elõzhette meg, mivel az 1810-es évektõl indul.
Önöket kérem meg, hogy segítsenek a szobor felkutatásában. Az eredmény nekünk lenne fontos. Nem
ismerem az Önök lehetõségeit, de tudom jó szándékukat.
Köszönve segítségüket búcsúzom:

Ökumenikus közösségben Alapon
Nagy Csabáné Somodi Judit, a nágocsi anyaotthon vezetõje volt az alap—
alsószentiváni református gyülekezet vendége pénteken délután, az ökumenikus nagyböjti alkalmak sorában. Ha nem is voltunk sokan, akik eljöttek, értékes percekkel gazdagabban térhettek haza. A szókimondó lelkészasszonyt
Szabó Julianna református lelkész egykori iskolatársként köszöntötte. Az alkalom közös énekkel és imával vette kezdetét, majd egy kötetlen beszélgetés
keretében érdekes részleteket tudhattunk meg a nágocsi anyaotthon létrejöttérõl, mûködésérõl, az ott élõk és munkálkodók mindennapjairól.
Hargitai Kiss Virág

Beszámoló az Egyházmegyei
Ifjúsági Konferenciáról

A levél nyomán elkezdtünk utánajárni a szobor sorsának, eddig nem sok eredménnyel. Ezúton is kérünk
mindenkit, aki bármilyen hasznos részlettel tud szolgálni e szobor ügyében, az juttassa el információit
szerkesztõségünkhöz.

2009. április 4-én került megrendezésre a már hagyományosnak mondható
Egyházmegyei Ifjúsági Konferencia (E. I. K.) Sáregresen.
Erre az alkalomra a Mezõföldi Református Egyházmegye minden gyülekezetének ifjúsága hivatalos volt. Az idei konferencia mottóját Kálvintól merítettük, hisz református egyházunkban Kálvin-év van: „Szívemet égõ áldozatul az Úrnak fölajánlom.”
Vendégszolgálatra a REFISZ (Református Fiatalok Szövetsége) csapatát
vártuk, akik zenével, játékokkal és egy elõadással készültek a fiatalok buzdítására, hogy szívüket a valóságban is át tudják adni az Úrnak. A kezdõ áhítatot Imre Bálint dégi esperes tartotta, a sáregresi fiatalok „Kezek” címû árnyjátéka pedig segítette a lelki ráhangolódást a nap témájára, mely után
Drávicz Marika bizonyságtétele és Szûcs Bálint szólóéneke következett.
Testünk felfrissülésérõl az egresi anyukák kis csapata gondoskodott ízletes
hot doggal és süteményekkel. A jókedv fokozásához pedig elõkerültek a vizes lufik, amik ráadásul kellemesen le is hûtötték a szinte nyárias idõben
felhevült ifjúságot.

Szerkesztõség

Polgárné Szendrák Edit

Kálmán Dénesné, Budapest
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CSALÁDI KÖR / A MI VILÁGUNK

Nagymama
receptjei

Húsvéti pulykamell
Hozzávalók: 4 vastag szelet (ha nem olyan
szép vastag a szeletünk, akkor készítsük
roládnak) filézett pulykamell (kb. 60 dkg),
20 dkg fõtt sonka, 2 db fõtt tojás, 1/2 piros
színû paprika, kevés zöldfûszer, 1 fej vöröshagyma, pici torma, 3 db tojás, 2 ek.
liszt, 2 ek. zsemlemorzsa, só, pici szárnyasfûszer, bors, étolaj.
Elkészítés: a megsózott, fûszerezett pulykamellekre nyílást vágunk, és megtöltjük a következõ töltelékkel. A megdarált (vagy apróra vágott) sonkát, a megtisztított, apróra vágott és olajon megpirított hagymát és 2 db
fõtt tojást, amit villával összetörünk, egy
nyers tojással összekeverjük. Megborsozzuk, majd hozzáadjuk az apró kockára vágott
paprikát, a zöldfûszereket, tormát, és ha
szükséges, akkor egy kis szárnyasfûszerrel
ízesítjük. Lezárjuk a nyílást, és a szeleteket
lisztben, tojásban, zsemlemorzsában kipanírozzuk, majd bõ zsiradékban kisütjük. Hasábburgonyával, burgonyagolyókkal, vagy -pürével tálaljuk. Friss, joghurtos salátával
együtt kínáljuk.

Mazsolás zsemle
Hozzávalók: 1 kocka élesztõ, 0,25 l tej, 50
dkg liszt, 1 tojás, 10 dkg puha vaj, 10 dkg
cukor, csipetnyi só, 10 dkg mazsola; a tetejére: 1 tojássárgája, 0,5 dl tej.
Elkészítés: a mazsolát válogassuk át, mossuk meg, öblítsük le, és hagyjuk megszáradni. Mérjük ki a hozzávalókat. A tejet melegítsük fel langyosra, az ujjaink között szétmorzsolt élesztõt oldjuk fel benne. A lisztet, cukrot, vajat, tojást, valamint az élesztõs tejet
alaposan dolgozzuk össze (kézzel is elvégezhetõ), adjuk hozzá a mazsolát is. A tésztát letakarva, meleg, huzatmentes helyen 45 percig kelesztjük. A tésztát gyúrjuk át, deszkán
nyújtsuk ki kb. 2 cm vastagra, és 4-5 cm átmérõjû pohárral, vagy kör alakú szaggatóval
szaggassunk belõle köröket, amelyeket kézzel golyóvá formálunk. A kilógó mazsolákat
nyomjuk bele a tésztába. A tésztagolyókat
tegyük sütõpapírral bélelt tepsire, letakarva
kelesszük újabb 15 percig. A zsemlék tetejét
kenjük meg a tojássárgája és a tej keverékével, és 200 fokos sütõben kb. 15 perc alatt
süssük készre.

Töprengés történelmi ügyben
Tömegnyomor.
Dickens korában Londonban tömegnyomor volt. Megdöbbentõ Tolsztoj leírása a
moszkvai tömegnyomorról. Az ipari társadalom milliókat döntött nyomorba. Több
család egyetlen penészes szobában. Éhezés, angolkór. Csontsovány gyerek tol csillét a bányában. Csecsemõhalál, az anyának nincs teje, mert egy falat sem jut neki.
A tõke könyörtelen, ez a mûködéséhez tartozik. Akárhányan felfordulhatnak éhen, a
párnázott ajtók mögötti döntésekben
csakis a haszon számít.
A diákkorom marxista történelemkönyveiben a tömegnyomor volt az egyik kulcsfogalom. Szinte kapóra jött ez a szörnyû társadalmi tünet, mert végre jöhetett Marx
Károly, aki mindent tisztába tett, megmagyarázott. A tömegnyomor szükséges
rossz, mert arra tüzeli a kizsákmányolt
proletárokat, hogy forradalom útján végre
vegyék a kezükbe a hatalmat, s hozzák létre a földi mennyországot. Embermilliók
gyûltek a vörös zászlók alá, hogy rabszolgahadaik végképp eltöröljék a múltat, és
Marx jóslatát tényleg beteljesítsék. Zengett az Internacionálé, hogy „Föl, föl, ti
rabjai a Földnek”, dörögtek a sortüzek
Chicagoban és másutt, folyt a proletárvér.
Aranyosak voltak a szocialistáink a kongresszusukon, amikor befejezésképp rázendítettek az Internacionáléra. Az emelvényen álló csoport fele túlsúlyos volt, némelyik nõn a repedésig feszült a kiskosztüm.
Énekelték, hogy „föl, föl, te éhes proletár”,
énekelték a milliárdosok, milliomosok,
hogy „rabszolgahad, indulj velünk”, énekelték, hogy „ez a harc lesz a végsõ”. Állítólag a

kongresszus levezetõje, az a hölgy, aki szerint az 56-os forradalom nem volt forradalom (nem jut az eszembe a neve) intézte
úgy, hogy ez az induló zárja le a kongresszust. Azt nyilatkozta, hogy egyeztetett
valakivel, de senki nem vállalja, hogy vele
egyeztetett volna. Viccbõl csinálta? Az
56-ra vonatkozó állítása alapján lehetségesnek vélem, hogy komolyan gondolta.
Pedig förgeteges paródia lett belõle. Mert
a rabszolgahad, amelyikrõl az induló szól,
napjainkban sötétben, hajnali buszokon
utazik a munkahelyre a minimálbért alig
meghaladó krajcárokért, több esetben épp
az Internacionálét éneklõ urak üzemében,
áruházában, ahol vécére sem engedik ki, s
ha mégis kimegy, kirúgják. És még azok a
szerencsések, akiket a Tõke alkalmazni
méltóztat, mert mit szóljanak azok a rabszolgák, akiknek munka sem jut?
Föltételezem, hogy szellemi nívójuktól
függõen számosan érezték kínosan magukat ott a kongresszus végén, miközben vigyázzban állva énekelték a proletariátus
õsi énekét. Ez volt az a helyzet, amikor
szinte tapinthatóvá vált a hazugság, amely
egész életünket áthatja.
Bizonyára voltak ott olyanok, akik egész
lelkükkel, szívbõl zengték a dalt. Ebbe kapaszkodnak csalódottságukban, ez az a
pont, amelyen a világtörténelem egyik legnagyobb tömegmozgalma örököseinek
érezhetik magukat. Jó nekik, szegényeknek! Boldogok a tiszta szívûek és az együgyûek. Mindig voltak és vannak, akiknek
mindent be lehet adni.
(L. A.)

FELHÍVÁS
FELHÍVOM A TISZTELT LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÜNKÖN A VERTIKÁL ZRT.

LOMTALANÍTÁST
szervez a KÖZÉV Kft. közremûködésével.
Felkérem a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes hulladékot (azaz a háztartásokból származó kiselejtezett bútorokat, textíliákat, mûanyagokat
stb.) a jelzett napon helyezzék ki a házuk elé legkésõbb reggel 7 óráig.
A lomtalanítást végzõ autók minden utcán csak egyszer haladnak végig!
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékesdoboz, növényvédõ szer, gyógyszer, olajos hulladék, hûtõszekrény, fénycsõ, állati tetemek stb.) nem szállítható el.
A lomtalanítás idõpontjai:

2009. április 22. (szerda) Sárbogárd,
2009. április 23. (csütörtök) Sárszentmiklós,
2009. április 24. (péntek) Alsótöbörzsök, Pusztaegres, Sárhatvan,
Kislók, Rétszilas, Nagyhörcsök.
Juhász János polgármester
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Húsvéti mese
Egyszer volt, hol nem volt, élt egy nyúl. De
nem ám afféle közönséges vadnyúl. Bizony, neve is volt: Kanalas Gusztávnak hívták. Kedves, barátságos nyúl volt, akit mindenki ismert a környéken. A bundája szürke volt, a szeme zöld, és általában kedvenc
kantáros nadrágját viselte, szalmakalappal.
Egy kellemesen meleg, tavaszi reggelen arra ébredt, hogy bizsereg a bajusza. Álmosan fordult a másik oldalára a bajuszát vakargatva. Ám hirtelen kipattantak a szemei, és felkiáltott: „Nohát, hiszen ez azt jelenti, hogy itt a Húsvét! A gyerekek pedig
hiába keresik a tojásokat, ha nincs, aki kitegye õket!” — gondolta. Ez pedig az õ feladata volt.
Gyorsan felöltözött hát, majd elsietett az
erdõbe. Hamarosan oda is ért a törpök falujába, ahol rögtön Tapó bácsihoz ment,
aki türelmetlenül sétált fel-alá a háza elõtt.
— Tapó bácsi! Tapó bácsi! Itt a Húsvét! —
kiáltotta a nyúl már messzirõl.
— Tudom, fiam, tudom, már vártam, hogy
gyere. De hol vannak a tojások?
— A tojások! — csapott a homlokára
Gusztáv. — Tudtam, hogy valamit elfelejtettem!
És már rohant is hanyatt-homlok az erdei
házhoz, ott is rögtön a tyúkólba, ahol Jolánka, a tyúkanyó már messzirõl integetett
neki.
— Hát hol késtél már megint? Reggel óta
várunk rád, itt vannak a tojások!
— Nagyon szépen köszönöm! — mondta
Gusztáv, és már indult is volna tovább,
amikor eszébe jutott, hogy a tojásokért
cserébe nyúlszõrt szokott adni Jolánkának, hogy kibélelje a fészkét vele. A tyúkanyó ezt megköszönte, Gusztáv pedig sietett vissza az erdõbe. Ott odaadta a nagy
kosár tojást a törpéknek, akik már türelmetlenül várták, és rögtön szorgos munkába kezdtek. Hiszen tudjátok, a tojásokat
meg is kellett festeni!
Estére elkészültek velük. Volt ott piros tojás, kék tojás, volt, amelyiken virágminta
volt, volt, amelyiken méhecskék, de nem
volt köztük két egyforma.
Gusztáv ismét felkapta a kosarat, és elindult vissza a házhoz, hogy a tojásokat elrejtse a kertben, hogy amikor a gyerekek

Rejtvény
1. Melyik nem illik a sorba? (Kicsit
összekevertük a betûket.)
ISZNYU, CSAKA, KÚTY, CÁRPDU
2. Melyik húsvéti étel?
Pizza, sonka, hamburger, hot dog.

felébrednek másnap reggel, elkezdhessék
keresni õket.
Dolga végeztével elégedetten ballagott
vissza az erdõbe a törpékhez. Már nem
kellett sietni, befejezte a munkát, és élvezhette a jól megérdemelt pihenést, amit egy
csésze tea jelentett Tapó bácsi társaságában.
Forrás: internet

Lõrinc Pál: Három füles
Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Elõttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.
Festék is van jócskán, bõven,
Fut az ecset tekergõen.
Tojáson a színes csíkok,
Olyan, mint a fürge gyíkok.
Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja.
Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük, mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.
Jut is bõven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut, fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

HÚSVÉTI LOCSOLKODÁS CECÉN
A cecei Gerlice Néptáncegyesület az idei évben is megrendezi a húsvéti locsolkodást felelevenítõ rendezvényét. A hagyományokhoz híven a legények lovas
kocsin érkeznek a cecei tájház udvarához. A lányok a locsolókat hímes tojással
várják, és a locsolkodás végét közös énekkel és tánccal zárják. A helyszínen lehetõség nyílik a tojásfestés rejtelmeinek megtekintésére, illetve kipróbálására.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
HÚSVÉT HÉTFÕJÉN 10 ÓRÁTÓL A CECEI TÁJHÁZ UDVARÁN.
Kedvezõtlen idõjárás esetén a rendezvény elmarad!

Cecei Gerlice Néptáncegyesület

3. Melyik nap történik a húsvéti
locsolkodás?
Beküldési határidõ: április 14.
Sok szerencsét!

Rejtvénymegfejtés
A 14. heti feladványra nagyon sok szép
rajzot küldtetek be, igazán ötletes munkákkal is találkoztunk.

A szerencsés nyertes:
VÖRÖS NORBERT
Aba, Kossuth u. 41.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted a szerkesztõségben.

Húsvéti
nyereményjáték
A 13. heti rejtvény helyes megfejtõi és a
rajzpályázatot beküldõk között sorsoltuk ki a nyuszikat.
A szerencsés nyertes:

GAZSÓ ANNA
Sárbogárd, Damjanich u. 22.
Gratulálunk! A nyuszik átvételével
kapcsolatban a szerkesztõségben lehet
érdeklõdni.
Akik még szép rajzokat küldtek be: Barabás Tamás, Barabás Anita (Kislók), Sebestyén Zsanett (Sárszentágota), Raffai
Gergõ, Raffai Viktor (Sárbogárd), Fekete
Tibor, Fekete Alexandra (Aba-Bodakajtor), Pacai Marietta (Sárbogárd), Vörös
Regina, Vörös Norbert (Aba), Plézer Éva
(Sárbogárd), Gazsó Anna (Sárbogárd).
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TV-RÁDIÓMÛSOR
Április 11., SZOMBAT

MTV: 5.45 Hajnali gondolatok 5.50 Nap-kelte 9.00 A költészet napja 9.05 Hét mérföld 9.40 Asterix és Kleopátra
10.55 A magyar Cellini 11.35 Most a Buday! 12.00 Hírek
12.05 A költészet napja 12.10 Sakknovella 13.10 Alisea
és az álomherceg 14.45 A két bors ökröcske 15.15 Gyermekszínház 16.00 Teknõc a láthatáron 16.30 Lángelme
16.55 A költészet napja 17.00 Radnóti 100 éve 18.00
Placido Domingo koncertje Pécsett 18.55 Luxor-sorsolás 19.20 A költészet napja 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.50 Sporthírek 20.00 A költészet napja 20.05 Ötöslottó-sorsolás 20.20 A szerelem erejével 22.20 89-es
FilmKlub 22.25 Tíz parancsolat: Én vagyok a te Urad, Istened. Uradat, Istenedet imádjad és csak neki szolgálj!
23.10 Tíz parancsolat: Isten nevét szádra hiába ne
vegyed 0.40 Hírek 0.45 Sporthírek 0.55 Koncertek az
A38 hajón
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Receptklub 6.05 Egy
letûnt világ 6.30 Digimonok 6.55 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.30 Házon kívül 12.00 Híradó 12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy,
doki? 13.45 Így készült: Álom.net 14.15 Mr. és Mrs.
Smith 15.10 Eltûntnek nyilvánítva 16.05 A zûr bajjal jár
18.30 Híradó 19.00 Fókusz Plusz 19.30 Patacsata 21.30
Napsütötte Toszkána 23.40 Lélektõl lélekig 2.00 Fókusz
Plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.55 Mókás állatvilág 10.25
Doktorológia Leslie Nielsen módra 10.55 Szurikáták udvarháza 11.25 Kalandjárat 11.55 Így készült Hungarythm
– A tánc életre kelt címû produkció 12.25 Babavilág
12.55 Hegylakó 13.55 Charlie – Majom a családban
14.55 Száguldó vipera 15.55 Áldott jó nyomozó 16.55
Sárkányszív 2. – Egy új történet 18.30 Tények 19.05 10!
20.05 Szent György és a sárkány 21.55 A titkos ablak
23.40 Kvízió 1.55 Mentõhelikopter 2.45 Drága testek
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat
reggel 9.05 Smink nélkül 10.00 Szombat délelõtt 12.00
Krónika 12.22 Történet hangszerelve 13.05 Báránylesen
hegyen-völgyön 14.04 Világóra 14.35 G7 – Gazdasági
magazin 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek! 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 18.04 Rendszerváltoztatók – 20 év után 18.30
Mentés másként – Mûvészeti figyelõ 19.05 Sportvilág
19.25 Határok nélkül – A kultúráról 19.50 Mese 19.58
Zene 20.04 A Rádiószínház dokumentummûhelye 20.53
Zene 21.04 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika
22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 12., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 „Így szól az Úr!” 9.05
Engedjétek hozzám… 9.15 Katolikus krónika 9.40 Alázatos szolgálat 10.10 Egyházi naptár 10.25 Evangélikus
magazin 10.50 Evangélikus ifjúsági mûsor 11.00 Húsvétvasárnapi katolikus mise 12.00 Kapcsoljuk Rómát!
XVI. Benedek pápa húsvéti üzenete és Urbi et Orbi áldása
12.40 Hírek 12.45 Bajnokok Ligája magazin 13.15 Bob a
Vadnyugaton 14.15 Extra – Kultúrháttér 14.45 Unokáink
sem fogják látni 15.15 Légfrissítõ 15.45 Fõtér 16.40 Kultúrház 17.30 Placido Domingo koncertje Pécsett 18.30
Elisa di Rivombrosa 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 19.55 Csináljuk a fesztivált! 20.55 Játék és
szenvedély 23.05 Múlt-kor 23.35 Hírek 23.40 Sporthírek
23.50 Sztárral szemben
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Infománia 6.25
Digimonok 6.50 Kölyökklub 8.45 A tini nindzsa teknõcök
új kalandjai 9.10 Star Wars – A klónok háborúja 9.35 Receptklub 10.00 MeneTrend 10.25 A rejtelmes sziget
12.00 Híradó 13.35 Magyar Autósport-magazin 13.50
Forma 1-magazin 14.20 Isten megbocsát, én nem!
16.25 Elfújta a szél 18.30 Híradó 19.05 Az utolsó templomos lovag 22.45 Heti hetes 23.40 Élet, vagy valami
hasonló 1.40 Portré
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika
6.45 Tv2-matiné 9.20 Így készült A Szörnyek az ûrlények
ellen címû animációs film 9.55 Nagyon különleges ügyosztály 10.25 Két testõr 10.55 Stahl konyhája 11.30
Quantum Leap – Az idõutazó 12.15 Miért pont Brian?
13.10 Flash Gordon 14.10 Smallville 15.00 Rex felügyelõ
16.00 Vasálarcos 18.30 Tények 19.00 Elvitte a víz 20.30
Az utolsó vakáció 22.35 Lora 1.05 Képírók 2.05 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül – a
kultúráról 6.00 Vasárnapi újság 8.30 Rádiószínház – Ci-

catejfel 9.05 Rádiószínház – Mária Magdolna evangéliuma 10.04 Református istentisztelet közv. 11.05 Gondolatjel 11.32 Pro és Kontra 12.00 Krónika 12.22 Harminc
perc alatt a Föld körül 13.04 Népzene 14.04 Szonda
14.35 Oxigén 15.05 Hangalbum 16.04 Disputa 17.04 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.48 Zene 21.00 Rádiószínház 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Válogatás a Vasárnapi
újság reggeli mûsorából 24.00 Éjszaka
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Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A zsidó vallási
felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangalbum 0.10
Éjszaka

Április 13., HÉTFÕ

Április 15., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Bob, a megyevári lovag 9.45 A vendégszereplés 10.40 Templom közadakozásból Zalakaroson
11.00 Baptista istentisztelet közv. 12.00 Híradó 12.10
Kazár – Bölcsõtõl a sírig 12.55 Asterix tizenkét próbája
14.25 Emil és a detektívek 16.15 Rocklexikon – Balázs
Fecó 17.10 Halhatatlanok Társulata 18.10 Hölgyek és
urak 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.05
Viktor/Viktória 22.15 Visszajátszás 22.55 Hírek 23.55
Gyönyörû lányok 1.00 Holland fény
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Digimonok 6.45 Kölyökklub 8.45 Disney-rajzfilmsorozat 9.15 Receptklub
9.30 Hattyúherceg 10.50 Vigyázz, kész, pánik! 12.40 Híradó 12.40 Tengeri farkas 14.25 Nem látni és megszeretni 16.05 Elfújta a szél 18.30 Híradó 19.00 Jégkorszak
20.30 Ég velünk 23.10 Schmidt története 1.30
Bundesliga
TV2: 6.00 TV2-matiné 9.25 Rocky és Bakacsin kalandjai
10.55 Õslények országa 12.25 Spongyabob – A mozifilm
13.50 Kettõn áll a vásár 15.40 Mostohám a zsánerem
17.00 Nyafka X 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.05
Jóban-Rosszban 20.40 Hal a tortán 21.05 Hanta Boy
22.40 Afrikai szeretõk 0.55 Nézz az égre!
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hírek 5.04 Összeállítás Gospel felvételekbõl 6.00
Ünnep reggelén 8.05 „Kikelet” 9.00 Napközben 10.04
Római katolikus szentmise közv. 11.05 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.23 Elsõ mondatok 13.04 Rádiószínház
13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 A krisztuskatonák és a kegykép 14.35 Amit én szoktam inni nyáron –
Koktél Lajsz András-módra 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Elsõ mondatok 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 Keresztutak a Colosseumban 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10
Éjszaka

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.00 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 A palota 13.05
Álomutazás 13.35 Hrvatska krónika 14.05 Ecranul
nostru 14.35 Átjáró 15.00 Kormányváró 15.30 Szívtipró
gimi 16.20 Jelfák 16.35 Bodrogi Gyula Kossuth-díjas
színmûvésszel Alföldi Róbert beszélget 17.30 Hírek
17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 17.50 Mobilvers 17.55 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobilvers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Önök kérték! 21.25 Életképek 22.10 Szerda este 22.50
Kultúrház 23.00 Mobilvers 23.05 Lapozó 23.35 Nina
otthona
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 14.00 Istenek és katonák
15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Tûz a mélyben 23.30 Legyen Ön is sorozatgyilkos! 1.50 Reflektor 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 JóbanRosszban 9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Babar 10.55
Teleshop 12.00 Csúcsfejek 13.35 Kvízió 14.40 Az áruló
15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi
Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.05
Jóban-Rosszban 20.40 Hal a tortán 21.40 Doktor House
22.40 Szellemekkel suttogó 23.40 Tények este 0.10 Így
készült a Príma Primavéra címû film 0.40 Titkos terv 2.15
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.04 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30
Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A református
egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15
Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó
18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért
szavak 19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A nap
történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34
Tér-idõ 0.10 Éjszaka

Április 14., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 Szomszédok
10.55 Parlamenti napló 11.45 A nemzet könyvtárának
kincsei 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Roma magazin 12.50 Domovina 13.20 Srpski ekran 13.50 Unser
Bildschirm 14.30 Kézfogás 15.00 Sírjaik hol domborulnak… 15.30 Szívtipró gimi 16.20 Jelfák 16.35 A la Carte
17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento ’89
17.50 Mobilvers 17.55 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet
19.20 Mobilvers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Bajnokok Ligája Labdarúgó-mérkõzés 23.00
Kedd este 23.40 Az utókor ítélete 0.10 A remény útja
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.55 Istenek és katonák 15.15 Gyõzike
16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A
mentalista 22.15 Túsztárgyalók 23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.50 Reflektor 0.10 Partypoker.net
1.15 Autómánia 1.50 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka
9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15
Jóban-Rosszban 9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Babar 10.35
Teleshop 11.40 Sorsdöntõ nyár 13.35 Kvízió 14.40 Az
áruló 15.40 Bostoni halottkémek 16.40 Aktív 17.20
Joshi Bharat 18.30 Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.05
Jóban-Rosszban 20.40 Hal a tortán 21.40 Született feleségek 22.40 Rúzs és New York 23.40 A médium 0.35 Tények este 1.05 Passzport 2.20 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.30 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30

Április 16., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem 9.45 A nemzet
könyvtárának kincsei 10.00 Szomszédok 11.05 Fõtér
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 Világvallások nyomában: A buddhizmus 13.10 Magánkápolnák 13.30
Slovenski utrinki 14.00 Együtt 14.30 Átjáró 15.00
Múlt-kor 15.25 Szívtipró gimi 16.15 Önök kérték! 17.30
Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 17.50
Mobilvers 18.00 Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20
Mobilvers 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Szempont 21.10 A la Carte 22.10 Csütörtök este
22.50 Kultúrház 23.00 Mobilvers 23.05 Extra 23.35 Euro
– Taxi 0.05 Magánbeszélgetések 0.55 Hírek 1.00
Sporthírek
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat
12.00 Híradó 12.05 Játék 13.45 Istenek és katonák
15.15 Gyõzike 16.15 Vacsoracsata 17.20 Mónika-show
18.30 Híradó 19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok
közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.15 Házon kívül 23.45 Ments meg! 0.50 Reflektor 1.10 Infománia
1.45 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.00
Babapercek 9.05 Stahl konyhája 9.15 Jóban-Rosszban
9.45 Kvízió délelõtt 10.20 Babar 10.50 Teleshop 11.55 Az
utolsó óráig – Hitler titkárnõjének visszaemlékezései
13.35 Kvízió 14.40 Az áruló 15.40 Bostoni halottkémek
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16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30 Tények
19.05 Mr. és Mrs. 20.05 Jóban-Rosszban 20.40
Hal a tortán 21.40 Mission Impossible 2. 0.00 Csillagközi romboló 1.00 Tények este 1.30 Strucc 2.00
Csillagközi romboló 2.50 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház félórája
14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl
15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet
17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.25 Tetten ért szavak 19.30 Gyereksáv 19.40
Zene 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene
20.30 Kultúrkör 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

Április 17., PÉNTEK
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Ötcsillagos szerelem
9.45 A nemzet könyvtárának kincsei 10.00 Szomszédok 11.05 Fõtér 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.15 Sorstársak 12.45 Légfrissítõ 13.20 Körzeti
magazinok 14.10 A nemzet könyvtárának kincsei
14.20 Átjáró 14.50 Fórum 15.45 Ablak 16.40 100
év – Játék a színház 17.30 Hírek 17.35 Körzeti híradók 17.45 Memento ’89 17.50 Mobilvers 18.00
Drága doktor úr 18.55 Bûvölet 19.20 Mobilvers
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Tiszta kabaré! 21.10 Tûzvonalban 22.10 Péntek
este 22.50 Beugró 23.45 Bajnokok Ligája
Labdarúgó-mérkõzés felvételrõl
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Reggeli 10.05
Receptklub 10.20 Top Shop 11.25 Disney-rajzfilmsorozat 12.00 Híradó 12.05 Játék 13.25 Final
Fantasy – A harc szelleme 15.15 Gyõzike 16.15
Vacsoracsata 17.20 Mónika-show 18.30 Híradó
19.05 A széf 20.00 Fókusz 20.40 Barátok közt
21.20 CSI: New York-i helyszínelõk 22.15 A rejtély
23.25 A hatalom hálójában 0.20 Reflektor 0.40
Itthon 1.00 Dilishow
TV2: 6.00 Alexandra Pódium 6.25 Tények reggel
7.00 Mokka 9.00 Babapercek 9.05 Stahl konyhája
9.15 Jóban-Rosszban 9.45 Kvízió délelõtt 10.20
Babar 10.40 Teleshop 11.45 Az apám, az új nõje,
meg én 13.35 Kvízió 14.40 Az áruló 15.40 Bostoni
halottkémek 16.40 Aktív 17.20 Joshi Bharat 18.30
Tények 19.05 Mr. és Mrs. 20.05 Jóban-Rosszban
20.40 Hal a tortán 21.40 Bilkó fõtörzs 23.25
Pókerstars.hu 0.25 Tények este 0.55 Hõsök 1.50
Drága testek 2.45 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok
nélkül 5.03 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 9.00 Napközben 10.04 Evangélikus istentisztelet közv. 11.05
Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A
zsidó vallási felekezet félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-idõ 15.15 Közelrõl 15.35 Hétköznapi tudomány 15.45 Zöldövezet 17.30 Krónika 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Gyereksáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.04
Rádiószínház 20.26 Zene 20.30 Kultúrkör 21.04 A
nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04
Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka
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A BOGÁRDI TV MÛSORA SÁRBOGÁRDON
Fogható SÁRBOGÁRDON, SÁRSZENTMIKLÓSON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN a Kábelsat és a Tarr Kft. rendszerén a O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhz-es frekvencián, valamint az EMW-hálózatán, a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián. FIGYELEM!
Cece környékének mûsora a bogárdi mûsor alatt olvasható!
Április 11., Szo: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00
S.miklós—Kisláng (100’) és Cece—S.bogárd foci (100’)
13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Beszélgetés Sárközi
Lászlóval (60’), Zocskár Andrea kiállítása (20’), A sün
(ism. 16’), Periféria rock (ism. 16’), Alapi díjugrató (ism.
109’) 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Filmszemle (30’),
Villány (20’), U11 Kálozon 2. (100’), Zenés találka (80’)
Április 12., V: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Beszélgetés Sárközi Lászlóval (60’), Zocskár Andrea kiállítása (20’), A sün (ism. 16’), Periféria rock (ism. 16’), Alapi díjugrató (ism. 109’) 13.00 Heti híradó 15.00 Az agresszióról 2. (34’), Gazdanap Cecén 2. (60’), Iskolatárogató Miklóson (20’), Az egészség megóvása a szõlészetekben (60’), Halgazdálkodás (50’) 19.00 Heti híradó
20.00 REFISZ Sáregresen, A nágocsi anyaotthonról
Április 13., H: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Fejér Megyei Közgyûlés (35’), Március 15-e Kálozon (70’), U11
Kálozon (123’) 13.00 Heti híradó 15.00 S.miklós—Kisláng (100’) és Cece—S.bogárd foci (100’) 19.00 Heti híradó 20.00 Dr. Csatári Bálint elõadása (75’), Bakonyi István könyvbemutatója (45’), Húsvétvárás a Kippkopp
Óvodában (20’), Kistérségi ülés — a menetrendrõl (35’),
Alba Regia-néptánc (53’)
Április 14., K: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 REFISZ
Sáregresen, A nágocsi anyaotthonról 13.00 Heti híradó
15.00 Dr. Csatári Bálint elõadása (75’), Bakonyi István

könyvbemutatója (45’), Húsvétvárás a Kippkopp Óvodában (20’), Kistérségi ülés — a menetrendrõl (35’), Alba
Regia-néptánc (53’) 19.00 Heti híradó 20.00 Testületi
ülés
Április 15., Sze: 0.00 és 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 13.00 Heti híradó 15.00 Bátor Ágnes elõadása (81’),
Noé László juhász—fafaragó (ism. 77’), Nagy Dezsõ kertésznél (ism. 56’) 19.00 Sziréna 19.30 Lapszemle 20.00
FM foci-összefoglaló (67’), S.miklós—Bicske és Cece—
S.bogárd ifi foci
Április 16., Cs: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 FM
foci-összefoglaló (67’), S.miklós—Bicske és Cece—
S.bogárd ifi foci 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 Testületi
ülés 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 REFISZ Sáregresen,
A nágocsi anyaotthonról
Április 17., P: 0.00 és 7.00 Lapszemle, Sziréna 8.00 Bátor Ágnes elõadása (81’), Noé László juhász—fafaragó
(ism. 77’), Nagy Dezsõ kertésznél (ism. 56’) 13.00 Lapszemle, Sziréna 15.00 REFISZ Sáregresen, A nágocsi
anyaotthonról 19.00 Lapszemle, Sziréna 20.00 Testületi
ülés
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ
internetes oldalunkon: www.bogarditv.blog.hu. A
rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújságban adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház
mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. Hiba esetén, kérjük, hívják a következõ számokat: 06 (40) 200 718, 06
(40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445!

A BOGÁRDI TV MÛSORA CECE TÉRSÉGÉBEN
Az adás fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁREGRESEN minden programcsomagban, az O 05-ös csatornán, a 93,25 Mhzes frekvencián.
Április 9., Cs: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Sárbogárd–Dég (96’), Halász Mihály-emléktorna U11 –
1. (123’) 13.00 Heti híradó (14-18 óra között mûsorfrissítés) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Zenés
találka (78’), Bagi László ref. lelkésszel beszélgettünk
(18’), Sáregresi hálaadás (60’), A sün (16’), Evangélikus
kórustalálkozó – 2. (39’)
Április 10., P: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Megyei I. oszt. foci (67’), S.miklós – Kisláng foci (94’),
Periféria rockegyüttes (15’) 13.00 Heti híradó 14.00 Zenés találka (78’), Bagi László ref. lelkésszel beszélgettünk (18’), Sáregresi hálaadás (60’), A sün (16’), Evangélikus kórustalálkozó – 2. (39’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei gazdatalálkozó – 2. (49’),
Zocskár Andrea kiállítása (19’), Szõlészeti elõadás (59’),
Iskolatárogató (23’), A halgazdálkodásról (50’)
Április 11., Szo: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Foci: Cece – Sárbogárd ifi (93’) és felnõtt (95’)
13.00 Heti híradó 14.00 Beszélgetés Sárközi Lászlóval
(60’), Villányi képeslap (26’), Az agresszióról – 2. (34’),
Halász Mihály-emléktorna – 2. (100’) 18.00 Lapszemle,
Heti híradó, Sziréna 20.00 Megyei I. oszt. foci (67’),
S.miklós – Kisláng foci (94’), Periféria rockegyüttes (15’)
Április 12., V: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Beszélgetés Sárközi Lászlóval (60’), Villányi képeslap
(26’), Az agresszióról – 2. (34’), Halász Mihály-emléktorna – 2. (100’) 13.00 Heti híradó 14.00 Cecei gazdatalál-

kozó – 2. (49’), Zocskár Andrea kiállítása (19’), Szõlészeti
elõadás (59’), Iskolatárogató (23’), A halgazdálkodásról
(50’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Zenés
találka (78’), Bagi László ref. lelkésszel beszélgettünk
(18’), Sáregresi hálaadás (60’), A sün (16’), Evangélikus
kórustalálkozó – 2. (39’)
Április 13., H: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Megyei I. oszt. foci (67’), S.miklós – Kisláng foci (94’), Periféria rockegyüttes (15’) 13.00 Heti híradó 14.00 Foci:
Cece – Sárbogárd ifi (93’) és felnõtt (95’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Beszélgetés Sárközi Lászlóval (60’), Villányi képeslap (26’), Az agresszióról – 2. (34’),
Halász Mihály-emléktorna – 2. (100’)
Április 14., K: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 9.00
Zenés találka (78’), Bagi László ref. lelkésszel beszélgettünk (18’), Sáregresi hálaadás (60’), A sün (16’), Evangélikus kórustalálkozó – 2. (39’) 13.00 Heti híradó 14.00 Beszélgetés Sárközi Lászlóval (60’), Villányi képeslap (26’),
Az agresszióról – 2. (34’), Halász Mihály-emléktorna – 2.
(100’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna 20.00 Cecei
gazdatalálkozó – 2. (49’), Zocskár Andrea kiállítása (19’),
Szõlészeti elõadás (59’), Iskolatárogató (23’), A halgazdálkodásról (50’)
Április 15., Sze: 7.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
9.00 Cecei gazdatalálkozó – 2. (49’), Zocskár Andrea kiállítása (19’), Szõlészeti elõadás (59’), Iskolatárogató (23’),
A halgazdálkodásról (50’) 13.00 Heti híradó 14.00 Megyei
I. oszt. foci (67’), S.miklós – Kisláng foci (94’), Periféria
rockegyüttes (15’) 18.00 Lapszemle, Heti híradó, Sziréna
20.00 Foci: Cece – Sárbogárd ifi (93’) és felnõtt (95’)

Fõszerkesztõ és felelõs kiadó: Hargitai Lajos. Tel.: 06 (30) 9860-849. Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000
Sárbogárd, Hõsök tere 12. Tel./fax: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail: bogardesvideke@vnet.hu Honlap:
www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten: www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki
rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai Kiss Virág, Hepp Zsuzsanna,
Horváth István, Horváthné Mikuli Erzsébet, Huszár Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, Kovács Györgyné,
Leszkovszki Albin, Pajor László, Papp László, Pozsár László, Rehák Sándor, Szabó Béla, Tóth Zoltán, Varga Zsolt, Zámbó Tibor és
még sokan mások. Olvasószerkesztõ: Hargitai Kiss Virág. Szedõszerkesztõ: Hepp Zsuzsanna Tördelõszerkesztõ: Huszár
Anikó. Grafikai szerkesztõ: Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden
csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és
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Kiemelt apróhirdetés:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 25 468 556, 06 70 382 8512
LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 160/c.
ÉJJEL-NAPPALI ÜGYELET.
Telefon: 06 30 435 9021
ELADÓ egy FÉG SC24-es fali fûtõ
GÁZKAZÁN és egy FÉG H120-as felsõ
bekötésû, fali vagy álló GÁZBOJLER.
Megbízhatóan mûködnek! 06 30 3483 320
GYÓGYMASSZÕR, Szakács Gábor, Cece.
ÜDÜLÉSI CSEKK beváltható.
06 30 568 9411
AUTÓBUSZ MEGRENDELHETÕ.
PÁL ISTVÁN, 06 30 9890 054
ADY-LAKÓTELEPEN egyedi gázfûtéses,
FELÚJÍTOTT, 3. emeleti LAKÁS eladó.
06 30 444 1602
ÉPÜLET- ÉS BÚTORASZTALOS
munkákat vállalok. 06 20 9710 133
KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS,
TB-ÜGYINTÉZÉS, egyéni vállalkozók és
társaságok részére. MAGÁNSZEMÉLYEK
SZJA-BEVALLÁSA. Hívjon! 06 30 962 4098
Felújított CSALÁDI HÁZ KEDVEZÕ ÁRON
ELADÓ. Telefon: 06 20 4999 228
Sürgõsen ELADÓ ELSÕ EMELETI LAKÁS.
06 (30) 302 0586
SÍRKÖVEK TISZTÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA.
06 (30) 494 0305
Sárbogárd központjában NÉGYLAKÁSOS
TÁRSASHÁZBAN LAKÁS eladó.
Irányár: 15 M Ft. 06 (20) 405 7366
HÕSZIGETELÕ RENDSZEREK
színes vödrös díszvakolattal AKCIÓBAN!
06 (70) 410 4916
MINÕSÉGI ABLAK, AJTÓ, REDÕNY,
SZÚNYOGHÁLÓ a gyártótól. INGYENES
felmérés és beépítés! 10 év GARANCIA!
K-THERM KFT., Seregélyes.
06 (30) 293 3399
HAMAROSAN várjuk kedves vendégeinket
a GLANCE SZÉPSÉGSZALONBA,
a posta mögött a központban. FODRÁSZAT,
KOZMETIKA, LUXURAX7 SZOLÁRIUM,
MANIKÛR-PEDIKÛR, MÛKÖRÖMÉPÍTÉS.
Elõzetes bejelentkezés: 06 (20) 619 0935
SÁRBOGÁRDON Damjanich u. 58-ban
CSALÁDI HÁZ eladó. 06 (20) 217 7525
PAPFÖLDÖN nagy CSALÁDI HÁZ eladó.
LAKÁST, NYARALÓT BESZÁMÍTOK.
06 (30) 361 1210
ÓRA-ÉKSZER! ARANY-EZÜST!
CERTINA-CASIO-VEKTOR ÓRÁK.
Sárbogárd, Ady E. út 89.

Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06
(70) 369 0476.
Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Tûzifa eladó, ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1760 Ft/q, cser kugli akáccal 1770 Ft/q, cser
aprított 1800 Ft/q, cser aprított akáccal 1800
Ft/q, akác tûzifa kugliban 2010 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 2040 Ft/q. Füstölésre alkalmas fûrészpor
kapható. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Töbörzsökön négyszobás, kétféle fûtéses, felújított családi ház áron alul, sürgõsen eladó. Telefon: 06 (20) 333 6009.
LAK6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon és
környékén. Keresse az ingatlanokat egy helyen,
nálunk. Vevõinknek szolgáltatásaink ingyenesek;
díjmentes hitelügyintézés szinte az összes magyarországi bankhoz. Spórolja meg az ügyintézéssel, sorban állással járó kellemetlenségeket,
elintézzük Ön helyett. 06 (30) 491 5363. (345599)
Redõnyök megrendelhetõk, beszereléssel. Telefon: 06 (30) 507 3344. (345308)
Árpád-lakótelepen negyedik emeleti, felújított,
kétszobás lakás, áron alul sürgõsen eladó. Irányár: 6 M Ft. 06 (20) 451 1128.
Németjuhász kölykök eladók. 06 (30) 916 5891.
(345341)

Sárbogárd központjában, téglaépületben, elsõ
emeleti, erkélyes 80 m2-es lakás eladó. 06 (20)
216 7202, 06 (30) 994 1332.
Tûzifa eladó! Aprított cser, -tölgy -akác, ingyenes házhozszállítással. 06 (30) 720 9100, Horváth
Sándor, Tamási.
Eladó egy pár 10 cm-es, 60 W teljesítményû
Magnat hangszóró, egy trapéz alakú mélyláda, 30
cm-es Jensen hangszóróval, egy Clarion 4x51
W-os, CD-s autórádió. Érdeklõdni: 06 (30) 386
4133.
Fanni étterem felett üzlethelyiség kiadó. 06 (30)
9165 891. (306787)
Mûtrágya! Nitrogén 27 %-os: 75.000 Ft/t, NPK
3x15 120.000 Ft/t. 06 (20) 554 9526. (306785)
MTZ 50-es felszereléssel eladó. 06 (20) 968
7406. (306770)
Kukorica-vetõmag! A szárazságtûrõ Kiskun fajtákból, szolid áron beszerezhetõ a boltomban,
ugyanitt katalógus, szaktanácsadás. Csóri Antal,
Sárszentmiklós, Tisza u. 3. 06 (25) 460 821, 06
(70) 219 2790. (345707)
Alsótöbörzsöki sörözõbe megbízható pultost keresünk. 06 (20) 296 1313, 06 (20) 535 4475. (345726)
S.O.S autóhitelek! Telefon: 06 (70) 676 8475.
Osztrák jelzáloghitelek! Telefon: 06 (70) 234
2673.
Gyorskölcsön! Akár hitellel terhelt autójára is!
Telefon: 06 (70) 676 8475.
Hitel mindenkinek! Profi jelzálog –és személyi
kölcsön hitelezés. Telefon: 06 (70) 234 2674.
Elõnevelt csirke, kacsa kapható! Ingyenes házhozszállítás. 06 (30) 977 1535. (306777)
Ady-lakótelepen lakás eladó. 06 (20) 442 1169.
(306860)

Biztos hitel gyorsan! Találkozzunk irodánkban,
vagy otthonában, akár hétvégén is. Telefon: 06
(70) 234 2674.

TAVASZI AKCIÓ
a Flóra Bababoltban!
SIESTA CIPÕVÁSÁR!
tipegõk –10 %,
szandálok –20 %, cipõk –25 %
KEDVEZMÉNNYEL A KÉSZLET EREJÉIG!
Nagy választékban Disney mintás termékek:
Hercegnõk, Eperke, Thomas, Verdák, Micimackó stb.

Nyitva: H-P: 8-12-ig, 13-17-ig, SZO: 8-12-ig.
Sárbogárd, Tompa M. u. 25., a Gréta Bútorbolttal és a Szõnyegbolttal egy udvarban.
Telefon: 06 (30) 237 8428

Árpád-lakótelepen lakás kiadó, eladó. Érdeklõdni: 06 (20) 982 3013.
Lakás eladó. 06 (30) 209 9371. (345749)
Országos
Otthoni
Munka
Program!
www.otthonimunka.biz/kajarijutka (345749)
S.O.S személyi kölcsön! 06 (70) 453 7289.
Sárbogárdon 3 szobás albérletet keresek,
hosszú távra. Érdeklõdni: 06 (30) 845 2423.
Redõny, reluxa, szalagfüggöny. 06 (20) 557
6509. (345692)
Sárbogárd központjában 110 m2-es, családi ház
eladó. 06 (70) 338 9573. (345736)
Jelzáloghitelek, személyi kölcsön túlzó ígéretek
nélkül! Telefon: 06 (70) 453 7879.
Családi házak, panellakások Sárbogárdon és környékén akciós áron eladók. Telefon: 06 (70) 453
7289.
Aluplast nyílászárók óriási árzuhanással, hitelre
is! Telefon: 06 (70) 676 8475.
Rotweiller kutya kétéves, fajtatiszta ingyen elvihetõ. 06 (20) 435 9176.
Korhatár nélküli személyi kölcsön nyugdíjasoknak is, azonnal. Telefon: 06 (20) 921 1358.
Rakodómunkást tápszállításhoz felveszek. Regisztrált munkanélküli, vagy ötven év felettiek jelentkezését várom. 06 (30) 382 4133.
Húsvéti nyuszik eladók. 06 (20) 598 6033. (306520)
Fóliába való paprika, paradicsom palánta kapható. Érdeklõdni: 06 (25) 465 025.
Családi ház kiadó! 06 (30) 330 2615.
Négy db 165/70 R 14 Pirelli gumi 80 %-os állapotban eladó. 06 (25) 463 409.
Kõmûvest és segédmunkást felveszek. 06 (30)
384 0228. (306834)
Családi ház eladó Kálozon. 06 (70) 394 7474.
(306879)

Ablakcsere szakszerûen gyártótól. 06 (30) 258
7162.
Tuja olcsón. 06 (25) 460 244, 06 (30) 532 2757.
Ház eladó Cecén, Vörösmarty u. 24. 06 (25)
234 220. (306872)
Bécsi zongora eladó. 06 (70) 335 6413.
Családi ház (138 m2) eladó Sárbogárdon. 14.9 M.
06 (70) 335 6413.
Vegye igénybe a „segítõ kezek” szolgáltatásait.
06 (30) 471 8439. (306828)
Árvácska, törökszegfû, margaréta, évelõ szegfû
kapható Tinódi u. 21. (306570)
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Vásároljon nagyker áron, itt helyben, Sárbogárdon!

„Akiknek szakmájuk a bútorgyártás!”
Helyben készült kárpitos bútorok szakembertõl,
jó minõségben, garanciával!

Handa Csaba,
az Ön bútorosa

ÜLÕGARNITÚRÁK, SARKOK, KANAPÉK, HEVERÕK, FRANCIAÁGYAK,
FOTELOK, FOTELÁGYAK
NAGY
!
Fenyõbútorok, ágybetétek, matracok!
KONYHASTÚDIÓ!
Konyhabútorok beépíthetõ készülékekkel, étkezõgarnitúrákkal, konyhai sarkokkal!
Szekrények, szekrénysorok, gardróbok, komódok, író- és számítógépasztalok, elõszobafalak,
tv-állványok és egyéb kisbútorok, kiegészítõk.
Bútorok raktárból azonnal, és megrendelésre egyaránt!
Házhoz szállítás, összeszerelés!
Vállaljuk bútorának áthúzását, felújítását szállítással, díjmentes helyszíni felméréssel!

JÖJJÖN EL, MEGÉRI!
Elérhetõségeink:
FAIR BÚTOR
Sárbogárd
Köztársaság út 93.

Tel.: 06 (20) 9826 630
06 (20) 5451 958
E-mail: fairkft@tolna.net
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NYÍLT TÉR

Nyílt
tér
Az a hír járja...
Az a hír járja, hogy az elõzõ újságban megjelent szülõi panaszt én írtam, vagy az én
felbujtásomra írta egy szülõ. Ezt egy bizonyos iskolában terjesztik. Valóban van véleményem egyébként a szülõ által leírtakról, de azt nem kívánom publikálni.
Publikus véleményem a következõ: csak az
veszi magára, akinek inge. Akinek nem,
annak nincs mit megmagyarázni, és nincs
miért mosnia magát.
Ha jól értelmeztem, az említett írásban
nincs megnevezve sem intézmény, sem település. Tehát az ország bármely iskolájára, óvodájára igaz lehet. Aki tehát engem
kíván bûnbaknak kikiáltani, az saját magát
kiáltja azzá, mert valószínûleg rá illik a fent
említett panasz.
Hargitai Enikõ
(szülõ, gyógypedagógus-logopédus)

Emlékezünk
Férjem halálának 20. évfordulója alkalmából. Drága lányunk halálának 5.
évfordulója alkalmából.
Csendes a temetõ, csendesen állj meg itt.
Drága szeretteink békében pihennek itt.
Áldja meg az Isten e sírhalom
minden porszemét,
Mely takarja egy jó apa,
egy szeretett gyermek, testvér,
anya drága jó szívét.
Legyen a sírotokon béke,
szeretet és nyugalom,
Kik szeretnek, azoké a fájdalom.
Elvittétek a fényt, a derût, a meleget,
Csak egy fénysugarat hagytatok:
az emléketeket.
Gyászoló szeretteitek

Heti idõjárás
Az elõttünk álló napokban is marad az általában napos idõ, kevés felhõvel, idõnkénti záporokkal, zivatarokkal. A május második felét idézõ hõmérsékletek
azonban a jövõ hét elejére várhatóan megszûnnek, és egyre inkább az ilyenkor megszokott értékek lesznek jellemzõek. Az idõszak legvégén
helyenként ismét megjelenhetnek majd a talajmenti fagyok. A délkeleti szél a hétvégétõl többfelé lesz élénk, vagy erõs.
www.metnet.hu
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Vélemény egy „Szülõi panasz”-ról
Felháborító a cikk, amely a helyi oktatási
intézmények mindegyikét támadta. Bár
nem derült ki, hogy konkrétan melyik óvodáról, melyik iskoláról van szó benne, úgy
gondolom, nem is ez a fontos. A benne leírt rágalmakat bármelyik helyi intézmény
kikérheti magának!
Nem gondolom, hogy abban bármi kivetnivaló van, ha egy iskoláskorú gyermeket
elvisznek az iskolába, hogy megnézzen egy
órát, „beleszagoljon” az iskola levegõjébe.
Ez már önkény? Hiszen remélhetõleg sok
más helyre is ellátogatnak az óvodai csoportok.
Az iskolák nem „véres” kampányt folytatnak, hanem természetes, hogy bemutatják,
megmutatják magukat.
Ami az ígéreteket illeti, nem hiszem, hogy
nyelvvizsgát, vagy bármilyen tantárgyból
akár jegyet, akár tudásszintet „ígérni” lehet. A tanulásra való lehetõséget kínáljuk.
A szülõ (beleértve magamat is), ha megteheti, hogy magánórá(k)ra vigye gyermekét, meg is teszi. Ha nem úgy áll anyagilag,
akkor marad az iskolai nyelv-, matematika- és bármely más óra.
Évrõl évre vannak olyan tanulók szép
számmal, akik a (Zrínyi) matematikai ver-

senyen országosan jó helyezést érnek el, és
pusztán az órarendi, illetve a délutáni,
szakköri foglalkozásokon sajátítják el a
tantárgyat. Mindig vannak olyan nyelvvizsgázók is, akik szintén „csak” órán tanulják
a nyelvet, és sikeresen veszik az akadályt.
Nyelvérzéket ugyanis nem lehet venni
(mint semmilyen más készséget sem).
Ha egy tanulónak nem elég az iskolai óramennyiség, valószínûleg nem a magántanárnak fizetett összegtõl lesz okosabb, hanem az ott eltöltött pluszórák miatt. A
szorgalom nem hanyagolható el egyik
esetben sem.
A cikk véleményem szerint általánosításokat tartalmaz, amik, úgy gondolom, nem
állják meg a helyüket. Meggyõzõdésem
szerint diákjaink döntõ többsége jól érzi
magát intézményeinkben, eredményesen
tanulnak, aktívan részt vesznek az iskolai
életben. Errõl tanúskodnak az eredményeink, melyekrõl szintén érdemes lenne
cikket írni.
Levelemmel nem vitát szeretnék nyitni,
csupán felmerült gondolataimat kívánom
megosztani a témában érintettekkel.
Egy szülõ, pedagógus

Gondolkodjunk!
Én nem vagyok rendszeres olvasója a Fejér
Megyei Hírlapnak (ez a kijelentés most
tûnhet dicsekvésnek, vagy sajnálkozásnak), ezért kis utánajárással tudtam megszerezni a március 26-ai lapszám „A közösség ereje” címû cikkét, melyre több
ismerõsöm hívta fel a figyelmemet.
Már az alcím (Számít az elöljáróság az önszervezõdõ társaságokra) sokat sejtetett,
mert Sárbogárdról volt szó, de végigolvasva a leírtakat, nem tudtam magam visszafogni a véleménynyilvánítástól.
Azt, hogy az „elöljáróság” miben jár elöl,
most ne firtassuk, legyünk nagyvonalúak.
Ami felbõszített, az a következõ megjegyzésvolt: „Érdeklõdésünkre a városházán
elmondták, a képviselõ-testület nyitott
minden kezdeményezésre, de szeretnék,
ha a civilek saját céljaikkal foglalkoznának, és nem a napi politika alakításával.”
Nem fogom megemlíteni név szerint, kinek a le- és felmenõ rokonságát említettem elõször. Lehet tippelni! Aztán úgy
gondoltam, pontokba szedem a velõs véleményem.
— Több civil szervezet tagja, illetve egynek
a vezetõje is vagyok, azért, mert szeretek

Minden nap 8 órányi
mûsor Sárbogárd és
környéke eseményeirõl

olyan társaságban idõt tölteni, amit én választok meg magamnak, vagy mert tehetek
másokért önzetlenül, „ritka állatfajként”,
de pénz nélkül valamit.
— Az az ember még nem született meg, aki
nekem megmondja, mit tehetek civilként
és mit nem, mert nekem a némaság komoly
egészségkárosodást okozhat.
— Ha civil szervezetként nem pályázunk
az önkormányzat támogatására, az azért is
lehet, mert nem kívánunk részt venni a (divatos kifejezésû) „mutyizásban”, a lekenyerezésben, a sakkban tartásban, amit
nem bír a gyomrom.
— Hosszú ideje már annak, hogy nem vagyok és valószínûleg nem is leszek pártnak
tagja, mert azt vallom, hogy nálam hülyébb
ember ne akarja nekem megmondani, mit
kell csinálnom. Kizárásos alapon marad
tehát a civilség.
— Másokkal ellentétben én a látszatát is
kerülöm a korrupciónak, mindenféle tekintetben, ezért nem tudom megérteni, ha
valaki nem látja be, hogy egyes tisztségei
összeférhetetlenek egy másik pozíciójával.
Hát csak ennyi. Ha van a városban olyan
személy, aki nem érti, mirõl beszélek, civilként állok a rendelkezésére, szívesen felvilágosítom, mert még mindig érvényes a mondás: „Az
Edit mindent tud, amit
nem, az nem érdekes.”
Csibegép (alias Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

